
Protokół Nr XXXIII/2013

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2013 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XXXII z poprzedniej sesji.

5. Sprawozdanie Wójta z pracy o pracach Wójta i Urzędu Gminy w okresie między sesjami.

6. Informacja  nt.  realizacji  projektu  „Sieć  Szerokopasmowa  Polski  Wschodniej  –  województwo 

świętokrzyskie”.

7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie za 2012 rok.

8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie za 2012 rok.

9. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  ustanowienie  służebności  gruntowej

na nieruchomości nr 564/13 położonej w Brzezinkach.

10. Projekt  uchwały  w  sprawie  nabycia  w  drodze  darowizny  działek  położonych  w  Masłowie 

Pierwszym.

11. Projekt  uchwały  w  sprawie  sprzedaży  w  trybie  bezprzetargowym  udziału  Gminy  Masłów  we 

współwłasności  działki nr 469/5 położonej w Woli Kopcowej.

12. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  części  działki  nr  153/3

o powierzchni  0,4000 ha położonej w Masłowie Pierwszym.

13. Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  wykonanie  odcinka  sieci  wodociągowej  w  miejscowości 

Masłów Pierwszy do działek o nr ewid. 946/14-17 przy ul. Miodowej, Gmina Masłów.

14. Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  przekazanie  sieci  wodociągowej  w  miejscowości  Wola 

Kopcowa.

15. Projekt  uchwały  w  sprawie  ogłoszenia  IX  edycji  konkursu  na  najładniejsze  sołectwo  w gminie 

Masłów 2013 roku.

16. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetowej Gminy Masłów.

17. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej 

na lata 2013-2025.

18. Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  wymagań  dla  lokalizacji  pasiek  stacjonarnych  oraz 

wędrownych na terenie Gminy Masłów.

19. Interpelacje, wnioski i zapytania.

20. Sprawy organizacyjne, komunikaty.
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Ad. 1.

Otwarcie sesji. 

Stosownie  do  art.  20  ust.  1  ustawy  o  samorządzie  gminnym,  w  dniu  25  kwietnia  2013  roku

o godzinie  13.35 Przewodniczący Rady Gminy Masłów – Sylwester  Wojtyna,  otworzył  obrady. 

Przewodniczący przywitała radnych, sołtysów i przybyłych gości.

Ad. 2.

Stwierdzenie quorum.

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 14 radnych – 93 % z 15 osobowego składu Rady, co jest 

podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu.

Ad. 3.

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący  rady  poprosił  o  zdjęcie  z  porządku  obrad  punku  6  –  Informacja  nt.  realizacji 

projektu  „Sieć  Szerokopasmowa  Polski  Wschodniej  –  województwo  świętokrzyskie”,  z  uwagi  na 

nieobecność przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego.

Radna Genowefa Jaros zwróciła się z pytaniem do mecenasa, czy projekt uchwały przedstawiony 

w punkcie 18 nie wymaga konsultacji społecznych, gdyż jest to prawo miejscowe. 

Mecenas Adam Meks odpowiedział, że w przepisach prawa materialnego dotyczących lokalizacji 

pasiek nie ma najmniejszego śladu na ten temat. W związku z tym istnieje coś takiego, jak „dobre 

praktyki  pszczelarskie”  nakazujące  takie  usytuowanie  pasiek,  by  nie  stanowiły  zagrożenia  dla 

okolicznych  mieszkańców.  Nigdzie  też  nie  ma  powiedziane,  że  istnieje  obowiązek 

przeprowadzenia  konsultacji,  natomiast  dobre  obyczaje,  zgodnie  z  ustawą  o  samorządzie 

gminnym  wskazują,  ze  należałoby  w  sprawach  istotnych  dla  mieszkańców  gminy  –  takie 

konsultacje przeprowadzić, w celu uzyskania opinii. Dlatego poddaję pod rozwagę, czy Państwo 

chcecie taką opinię uzyskać, bo obowiązku nie ma.

Przewodniczący  Rady  odczytał  przepis,  w  którym  mowa  o  przypadkach  wymagających 

konieczności  przeprowadzenia konsultacji  społecznych i przypomniał,  że w grudniu 2012 roku 

Rada podejmowała uchwałę  w sprawie  regulaminu utrzymania  czystości  i  porządku w gminie, 

która znacznie szerszym stopniu określa prawa i obowiązki mieszkańców. Przygotowany projekt

w sprawie lokalizacji pasiek stacjonarnych i wędrownych dotyczy około 20 pasiek, bo tyle znajduje 

się na terenie gminy, a jego celem jest ochrona mieszkańców. 

Sekretarz Gminy Jarosław Królicki odniósł się do wypowiedzi Przewodniczącego Rady dodał, że 

należałoby utrzymywać stałą  więź  z  mieszkańcami  i  poprosił,  by projekty  uchwał  konsultować

z mecenasem.

Nie zgłoszono więcej uwag.
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Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania wniosku o zdjęcie z porządku obrad pkt 6. 

Radni, w głosowaniu 13 „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli wniosek.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania wniosku o zdjęcie z porządku obrad pkt 18. 

W głosowaniu: 3 „za”, 7 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się” - wniosek został odrzucony.

Porządek obrad wraz ze zmianą został przyjęty 14 głosami „za”, jednogłośnie. 

Ad. 4.

Przyjęcie protokołu Nr XXXII z poprzedniej sesji.

Nie zgłoszono uwag do protokołu.

W głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie protokół Nr XXXII został przyjęty.

Ad. 5.

Sprawozdanie Wójta z pracy Wójta i Urzędu Gminy w okresie między sesjami.

Materiał radni otrzymali w statutowym terminie i stanowi załącznik protokołu.

Wójt Gminy Masłów Ryszard Pazera  przedstawił sprawozdanie i poinformował, że z uwagi na inne 

obowiązki jest zmuszony opuścić dzisiejsze obrady.

Radny Janusz Obara zapytał, o wykonawcę zlecenia usunięcia drzew, czy to ten sam pan Słoma. 

Odpowiedzi udzielił Wójt informując, że jest to zbieżność nazwisk. 

Nie zgłoszono więcej uwag; sprawozdanie zostało przyjęte do akceptującej wiadomości. 

Ad. 7.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie za 2012 rok.

Pani  Anna  Obara  –  Kierownik  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  przedstawiła  sprawozdanie, 

stanowiące załącznik niniejszego protokołu.

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 

2013 roku zapoznała się z przedstawionym sprawozdaniem (stanowi załącznik protokołu).

Nie zgłoszono uwag; sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę.

Ad. 8.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie za rok 2012.

Temat  omówiła  szczegółowo pani  Marzena Biskupska – Instruktor  Gminnego Ośrodka Kultury

i Sportu. 

Radny  Paweł  Jamrożek  zgłosił  wniosek  o  streszczenie  sprawozdania,  gdyż  radni  otrzymali 

materiały w wersji papierowej.

Radny  Mirosław  Januchta  odpowiedział,  że  sołtysi  materiałów  nie  otrzymują,  więc  prośba

o szczegółową informację.

Przewodniczący Rady poprosił o przygotowanie kopii sprawozdań dla sołtysów.
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Radny Jamrożek wyjaśnił, że materiały są również dostępne w urzędzie gminy oraz na stronie BIP, 

stąd wcześniejsza  prośba  o  streszczenie.  Radny dodał,  że  na Komisji  oświatowej  przedstawił 

sugestie nt. Uwzględnienia nowych działań na terenie świetlicy w Wiśniówce.

Pani  Jadwiga Duda – Zastępca Wójta poinformowała,  że na terenie Wiśniówki  działa również 

biblioteka gminna, która jest czynna dwa razy w tygodniu.

Sołtys sołectwa Wiśniówka Maria Bysiak zabrała głos, informując że świetlica w Wiśniówce jest 

czynna tylko przez dwie godziny, dwa razy w tygodniu – to jest strasznie mało. Do tego nie ma 

szkoły.  Przygotowaliście  Państwo  całkiem nieźle  rozwiniętą  sieć  kulturalną,  ale  zapomnieliście

o Wiśniówce.

Wicewójt odpowiedziała: dzieci się też mają uczyć, nie tylko się bawić.

Sołtys Wiśniówki: to tylko w Wiśniówce się muszą uczyć, tak?  

Wice Wójt: nie o to chodzi. Jest stan zastany, nikomu nie będziemy zabierać etatu.

Sołtys Wiśniówki: ja nie mówię o zabraniu etatu, wręcz o poszerzeniu zajęć.

Zastępca  Wójta:  dobrze  pani  wie  jaki  jest  stan  finansowy,  na  dzień  dzisiejszy  nie  możemy 

rozszerzać tej oferty, zobaczymy jak będzie dalej.

Sołtys Maria Bysiak: to już trwa ponad dwa lata i tam się kompletnie nic nie dzieje.

Zastępca Wójta Jadwiga Duda: to jest nie prawda co pani mówi i tyle mogę powiedzieć.

Pani Sołtys odpowiedziała: mieszkam tam i doskonale wiem, są zajęcia, dzieci korzystają, tylko 

tego jest strasznie mało! Jeśli te dzieci potrzebują więcej zajęć, to aż tak bardzo wymagające są?

Wicewójt wyjaśniła: zajęcia są cztery dni w tygodniu. Dwa dni biblioteka, dwa dni innych zajęć.  

Sołtys  Wiśniówki:  przepraszam  uprzejmie,  ale  w  innych  sołectwach  świetlice  są  cztery  razy

w tygodniu otwarte, tylko na Wiśniówce dwa razy i jest to u nas pomieszane, raz biblioteka raz 

świetlica. To jest naprawdę bardzo mało Biorąc pod uwagę, że biblioteka jest czynna od godziny 

ósmej,  co  oznacza,  że  dzieci  i  tak  z  niej  nie  skorzystają,  bo  wtedy  muszą  jechać  do  szkół

w Kielcach. Gdyby ten czas wydłużyć do osiemnastej, to dzieci bardziej by skorzystały.

Radna Małgorzata Kozubek poprosiła o przekazanie radnym i sołtysom harmonogramu imprez na 

2013 rok.

Pani  Biskupska  odpowiedziała,  że  kalendarz  imprez  jest  również  zamieszczony  na  stronie 

internetowej.

Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy,  w dniu  25  kwietnia  2013  roku 

zapoznała się z przedstawionym sprawozdaniem (stanowi załącznik protokołu).

Nie zgłoszono uwag; sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę.

Ad. 9.

Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  ustanowienie  służebności  gruntowej

na nieruchomości nr 564/13 położonej w Brzezinkach.

Temat  przedstawił  pan  Dariusz  Korczyński  –  Kierownik  referatu  Budownictwa  i  Gospodarki 
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Przestrzennej.

Radny Paweł Jamrożek zapytał o szerokość drogi.

Kierownik BiGP odpowiedział, że przewiduje się 10-cio metrowy korytarz drogi.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  w  dniu  22.04.2013  roku 

pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów w dniu 22.04.br. pozytywnie zaopiniowała projekt (stanowi załącznik).

Uchwała Nr XXXIII/258/2013 Rady Gminy Masłów w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

służebności gruntowej na nieruchomości nr 564/13 położonej w Brzezinkach –  przyjęta została

w głosowaniu 13 „za”,  jednogłośnie (chwilowo nieobecna radna Małgorzata Kozubek).  Uchwała 

stanowi załącznik protokołu.   

Ad. 10.

Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny działek położonych w Masłowie Pierwszym.

Projekt przedstawił Kierownik BiGP Dariusz Korczyński. 

Brak uwag.

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  zaopiniowała  pozytywnie 

omawiany projekt (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (stanowi załącznik).

Uchwała Nr  XXXIII/259/2013 Rady Gminy Masłów w sprawie nabycia  w drodze darowizny 

działek  położonych  w  Masłowie  Pierwszym –  podjęta została  13  głosami  „za”,  jednogłośnie 

(chwilowo nieobecna radna Małgorzata Kozubek). Uchwała stanowi załącznik protokołu.   

Ad. 11.

Projekt  uchwały  w  sprawie  sprzedaży  w  trybie  bezprzetargowym  udziału  Gminy  Masłów  we 

współwłasności  działki nr 469/5 położonej w Woli Kopcowej.

Temat szczegółowo przedstawił Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP. 

Radny Andrzej Pedrycz zapytał o kwotę wyceny.

Kierownik Korczyński odpowiedział, że jest to 4.312,38 zł brutto.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt 

(stanowi załącznik protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik).

Uchwała  Nr  XXXIII/260/2013 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie sprzedaży  w  trybie 

bezprzetargowym udziału Gminy Masłów we  współwłasności  działki nr 469/5 położonej w Woli  

Kopcowej – przyjęta została w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 
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Ad. 12.

Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  części  działki  nr  153/3

o powierzchni 0,4000 ha położonej w Masłowie Pierwszym.

Pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP omówił szczegółowo projekt uchwały.

Radny Paweł Jamrożek zapytał ile wyniesie kwota dzierżawy.

Kierownik  BiGP odpowiedział,  że  sprecyzuje  to  umowa  zawarta  na  podstawie  uchwały  Rady 

Gminy. Do tej pory było to 160 zł za rok.

Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  dwie  działki  zlokalizowane  przy  drodze  są  dzierżawione, 

ewentualnie, czy nie dało by się ich wydzierżawić.

Kierownik BiGP odpowiedział, że nikt nie zgłaszał takie wniosku o chęć ich dzierżawienia. Jeśli 

znajdzie się ktoś, kto będzie zainteresowany – nie powinno być problemu z udostępnieniem tego 

terenu w dzierżawę.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  zaopiniowała  pozytywnie 

przedstawiony projekt (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów również pozytywnie zaopiniowała projekt (stanowi załącznik).

Uchwała  Nr  XXXIII/261/2013 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie wyrażenia  zgody  na 

wydzierżawienie  części  działki  nr  153/3  o  powierzchni  0,4000  ha  położonej  w  Masłowie  

Pierwszym –  została  podjęta w głosowaniu  14  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała  stanowi  załącznik 

protokołu.   

Ad. 13.

Projekt uchwały w sprawie zgody na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Masłów 

Pierwszy do działek o nr ewid. 946/14-17 przy ul. Miodowej, Gmina Masłów.

Kierownik BiGP Dariusz Korczyński przedstawił projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja ds. Inwestycji, na posiedzeniu w dniu 22.04.br. pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt 

(stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt (stanowi załącznik).

Uchwała Nr XXXIII/262/2013 Rady Gminy Masłów w sprawie zgody na wykonanie odcinka 

sieci wodociągowej w miejscowości Masłów Pierwszy do działek o nr ewid. 946/14-17 przy ul.  

Miodowej, Gmina Masłów – przyjęta została w głosowaniu 13 „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym 

się”. Uchwała stanowi załącznik protokołu.   

Ad. 14.

Projekt uchwały w sprawie zgody na przekazanie sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kopcowa.

Kierownik BiGP omówił projekt.
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Nie zgłoszono uwag.

Komisja ds. Inwestycji zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów również pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt.

Uchwała  Nr  XXXIII/263/2013 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zgody  na  przekazanie  sieci  

wodociągowej  w  miejscowości  Wola  Kopcowa  –  została  podjęta w głosowaniu  13  „za”,  przy

1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi załącznik protokołu.   

Ad. 15.

Projekt  uchwały w sprawie  ogłoszenia  IX edycji  konkursu na najładniejsze sołectwo w gminie 

Masłów 2013 roku.

Kierownik BiGP Dariusz Korczyński przedstawił projekt i dodał, że na Komisji Ochrony Środowiska 

była  mowa  o  tym,  by  na  sesji  doprecyzować  skład  Komisji.  Jednym  z  delegatów  jest  radny 

Kazimierz Rachwał.

Brak zgłoszeń do pracy komisji.

Przewodniczący Rady poinformował, że nie jest to w tej chwili wymagane;skład komisji zostanie 

określony Zarządzeniem Wójta.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i  Promocji Gminy w dniu 27.03.2013 r. pozytywnie 

zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 25.03.2013 r. zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt 

(stanowi załącznik).

Uchwała Nr XXXIII/264/2013 Rady Gminy Masłów w sprawie ogłoszenia IX edycji konkursu 

na najładniejsze sołectwo w gminie Masłów 2013 roku –  została przyjęta 14 głosami „za”, 

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.   

Ad. 16.

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetowej Gminy Masłów.

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy Masłów przedstawiła projekt.

Radna Małgorzata Kozubek zapytała o realizację zadań dotyczących boisk w Masłowie Pierwszym 

i Mąchocicach Kapitulnych; zadania miały być realizowane wspólnie.

Przewodniczący  Rady  odpowiedział,  że  w  Mąchocicach  Kapitulnych  projekt  nie  wymaga 

pozwolenia budowlanego (wystarczy zgłoszenie),  stąd ta procedura jest  krótsza, w Masłowie – 

Wójt obiecał, że jak tylko uzyskamy pozwolenie, projekt również będzie realizowany.

Radny Andrzej Pedrycz zgłosił, że w Woli Kopcowej wybudowany został budynek wielofunkcyjny 

przy boisku, który został zabity deskami i nic się dalej nie dzieje, natomiast uruchamiane są kolejne 

inwestycje. radny zapytał, jaka jest szansa na kontynuowanie tej inwestycji w tym roku.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że od strony finansowej, zadanie jest zapisane w budżecie pod 
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warunkiem uzyskania dochodów ze sprzedaży działek w Woli Kopcowej. Na ten moment, z uwagi 

na brak zgody mieszkańców na sprzedaż działek gminnych – zadanie jest zablokowane. Wole 

środki, jakie pokazały się w budżecie zostały zadysponowane przez Wójta zgodnie z projektem; 

Państwo zdecydujecie, czy w taki sposób będą realizowane działania.

Radny Pedrycz uważa, że zapis warunku nie powinien się znaleźć w projekcie budżetu, skoro 

mieszkańcy nie wyrażali zgody na sprzedaż; radny dodał, że nie wypowiadał się w kwestii takiego 

zapisu.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że to Rada Gminy podjęła uchwałę budżetową w takim zakresie, 

opierając  się  na  przedstawionym  projekcie  i  dyskutując  ze  szczególną  uwagą  nad  przyjętymi 

zadaniami.

Sołtys  sołectwa  Wola  Kopcowa  Edward  Mazur:  Wysoka  Rado,  odnośnie  budynku 

wielofunkcyjnego.  Na  budynek  wielofunkcyjny  już  były  sprzedane  trzy działki;  na  dokończenie 

poddasza,  na  dokończenie  boiska  i  na  dokończenie  budynku  wielofunkcyjnego  –  mamy  taki 

protokół z zebrania wiejskiego. Już było raz sprzedane, więcej nie będzie.

Radny Marek Dudzik: Wójt, tak jak radny mówi, obiecał nam i właśnie zawsze mnie to dziwi, że jak 

się jakieś pieniądze znajdą, to nie dla Woli Kopcowej, nie na dokończenie tego budynku, a tam jest 

w sumie 100 – 200 tysięcy. Można to skończyć spokojnie, wydaje mi się, że zadanie jest ważne. 

Zastępca Wójta Gminy Jadwiga Duda: jeżeli w trakcie roku budżetowego znajdą się jakieś środki – 

myślę, że Pan Wójt podejmie taką decyzję. Są też inne sołectwa, w których również mieszkańcy 

chcą realizować jakieś inwestycje.

Radny Dudzik: już ponad  mln zł się znalazło.

Radny Pedrycz:  oczywiście  zgadzam się,  ale  za  350.000 zł  zostały  sprzedane działki.  Z  tych 

pieniędzy  część  miała  być  przeznaczona  na  dokończenie  budynku  wielofunkcyjnego  w  Woli 

Kopcowej – nie dostaliśmy nic. 

Skarbnik Gminy zadeklarował, że przygotuje zestawienie zakresu i kosztów zadań realizowanych 

w Woli Kopcowej.

Radny Pedrycz: to trzeba by było przygotować dla wszystkich miejscowości.

Skarbnik  Gminy:  ale  to  Pan  twierdzi,  że  te  350.000  zł  nie  było  wydane  na  zadania  w  Woli 

Kopcowej.

Radny Pedrycz:  tak,  bo  jest  zapisane  w dokumentach,  że  na  dokończenie  inwestycji  w  Woli 

Kopcowej. My w ciągu tych trzech lat dostaliśmy najmniej, na miejscowość najbardziej rozwijającą 

się w  całej gminie.

Przewodniczący Rady zaprosił Pana Sołtysa na następne posiedzenie Komisji Budżetowej, w celu 

wyjaśnienia tej sprawy.

Skarbnik Gminy dodała, że odbiera gminę jako całość i ma świadomość, że nie da się podzielić po 

równo środków na zadania. Radni dostają sprawozdania i  mogą sobie zestawić koszty zadań, 

Rada ma zaproponowane zadania i decyduje, czy je przyjmuje, czy nie.
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Radny Pedrycz odpowiedział, że radni nie mieli możliwości zmiany uchwały, bo mieli narzucony 

projekt.

Przewodniczący  Rady  przypomniał,  że  zgodnie  z  procedurą,  Wójt  proponuje  projekt  uchwały 

budżetowej, a Rada ma możliwość zamiany zaproponowanych zadań.

Radny  Kazimierz  Rachwał  dodał,  że  ten  sam problem był  szeroko  omawiany  na  Komisji  ds. 

Inwestycji, gdzie Wójt szczegółowo odniósł się do sprawy i zadeklarował, że uruchomi zadanie, 

jeśli pokażą się środki.

Radny Pedrycz: chodzi o to, że zaczyna się inne zadania a nie kończy się już zaczętych, chociaż 

jest zapisane w protokóle do RIO, że przede wszystkim, kończy się inwestycje rozpoczęte.

a dopiero się zaczyna następne.

Wicewójt odpowiedziała, że dwie inwestycje zostały zakończone.

Skarbnik Gminy dodała, że to jest tylko projekt i to Państwo zadecydujecie, czy przyjmiecie czy 

zamienicie zaproponowane zadania. Oczywiście w przypadku zadań planowanych istnieje taka 

możliwość; my jesteśmy pracownikami Wójta i powinniśmy się utożsamiać z jego decyzjami.

Wicewójt dodała, że jeśli tylko środki się pojawią, zadanie będzie wzięte pod uwagę.

Radny Dudzik zapytał ile tych środków musi się pojawić, bo już się pojawiło około 1 ml zł.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Komisja ds. Inwestycji, dnia 22.04.2013 r. zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt (stanowi 

załącznik protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 22.04.2013 r. zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt 

(stanowi załącznik).

Uchwała  Nr  XXXIII/265/13 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zmiany  uchwały  budżetowej  

Gminy   –  przyjęta  została w  głosowaniu  14  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała  stanowi  załącznik 

protokołu.

Ad. 17.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  prognozy 

finansowej na lata 2013-2025.

Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór omówiła projekt.

Radny Mirosław Januchta przedstawił opinię Komisji Budżetu i Finansów, która w dniu 22 kwietnia 

pozytywnie  zaopiniowała  przedstawiony  projekt  (stanowi  załącznik  protokołu).  Radny 

poinformował,  że  ze  względu  na  nieobecność  Przewodniczącej  Komisji  Budżetu  i  Finansów 

pozwolił sobie na odczytywanie opinii w dniu dzisiejszym.

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała  Nr  XXXIII/266/13 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zmiany  uchwały  w  sprawie 

uchwalenia  Wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata  2013-2025 –  została podjęta

w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.
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Ad. 18.

Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  wymagań  dla  lokalizacji  pasiek  stacjonarnych  oraz 

wędrownych na terenie Gminy Masłów.

Radny Andrzej Bawół przybliżył podstawy i historię powstania projektu uchwały.

Jadwiga Duda – Zastępca Wójta wyjaśniła, że podejmując tą uchwałę tworzy się prawo miejscowe 

i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby zamieszczenie 

informacji  dla  mieszkańców? W poszukiwaniu  podobnych uchwał,  Wicewójt  poinformowała,  że 

znalazła tylko jedną gminę, w której tego typu uchwała została podjęta. Wiąże się to z tym, że nie  

ma przepisów regulujących, które pozwolą na egzekwowanie zapisów uchwały.

Radny  Janusz  Obara  wyjaśnił,  że  nie  celem  tej  uchwały  nie  jest  eliminacja  pasiek,  tylko 

bezpieczeństwo ludzi.

Przewodniczący Rady przybliżył  zapisy  § 1,  z uwagi  na to,  że sołtysi  nie otrzymują projektów 

uchwał.

Radny Kazimierz Rachwał zapytał co należy rozumieć przez pasiekę, czy jest to jeden ul, dwa, czy 

pięć. Radny poinformował również, że na Komisji Inwestycyjnej uczestniczył mieszkaniec, którego 

sprawa dotyczy. Osoba ta ma problem z sąsiadem, który prowadzi pasiekę; sprawa trafiła do sądu, 

mieszkaniec ten wygrał w sądzie, lecz z uwagi na brak uchwały nie może podjąć dalszych kroków 

zmierzających do wyegzekwowania wyroku sądowego.

Radny  Ryszard  Szymczuch:  ta  uchwała  z  punktu  widzenia  Kodeksu  Polskiego  Związku 

Pszczelarskiego,  który  wydrukował  Warunki  Dobrej  Praktyki  Pszczelarskiej,  obserwując  swoje 

pszczoły i swoją pasiekę – żadną uchwałą, żadnymi przepisami nie zwiększymy bezpieczeństwa 

mieszkańców. Pszczoła nie krowa, za rogi się nie weźmie i za łańcuch i nie powie się, że tędy mają 

nie latać. Patrząc na zapisy dobrej praktyki pszczelarskiej, żeby uchronić mieszkańców napisałem 

z  propozycją,  żeby  jednak  nie  bliżej  niż  30  metrów  od  domu  mieszkalnego  i  budynków 

inwentarskich.  Usunąłem zapis  z  dobrych  praktyk  dotyczący ogrodu,  bo z  całym szacunkiem, 

pszczoły muszą być w ogrodzie, bo jak nie w ogrodzie, to gdzie. Sam, prowadząc pasiekę, nie 

mam pszczół zlokalizowanych między domami wiedząc, ze jest to owad pożyteczny ale bardzo 

uciążliwy.  Mam  pasiekę  zlokalizowaną  na  terenie  miasta  Kielce,  na  terenie  domów 

jednorodzinnych. Sprzeciwów mieszkańców nie mam; śmiem twierdzić, że w tym problemie, który 

wystąpił na Dolinie Marczakowej – nie jest problemem pszczoła, problemem są ludzie. Patrząc na 

zapis uchwały, moim zdaniem jest dobra, jeśli chodzi o parametry lokalizacji pszczół. Rzeczywiście 

obowiązujące  prawo  jest  niedostosowane,  to  zapisy  z  czasów  zaborów  austro-węgierskich. 

Ogródki działkowe w Kielcach dopuszczają lokalizację pięciu rodzin pszczelich na działce, czyli 

wąskim terenie. Tam też są pszczoły, mimo tego, że jest to ogródek działkowy gdzie nie ma zapór, 

żadnych  żywopłotów,  tylko  siatka  oddzielająca  od  sąsiada.  Tam  ludzie  prowadzą  pasieki

i uprawiają ogródki, wiadomo, że nie mieszkają. Ale też zdarza się, że przyjeżdża odpocząć i też 
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ma pszczoły za ogrodzeniem. Wszystko zależy od tego jak są wyloty ukierunkowane, jakie są 

korytarze powietrzne lotu pszczół, bo to jest bardzo ważne i w jakim miejscu, z którego terenu 

wystąpi  pożytek,  czyli  w  którym  miejscu  pojawią  się  rośliny  miododajne,  gdzie  pszczoły  się 

ukierunkują i  polecą.  Uciążliwość pszczół  reguluje art.  77 Kodeksu Wykroczeń,  który mówi  że 

właściciel zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone przez zwierzę szkody. Chcę 

podkreślić, że w mojej pasiece nie ma żadnych problemów, jeżeli chodzi o pożądlenia, wiąże się to 

również z rasą pszczół, linią pszczół, żeby to pogłowie było łagodne. Jestem ostatnią osobą, która 

by chciała obowiązywania takiej uchwały na terenie gminy, ale niestety jestem za. Myślę że ta 

uchwała  nie  będzie  pod  jednego  mieszkańca  z  Doliny  Marczakowej,  w  tych  warunkach  jakie 

zostały podane w uchwale – wszyscy pszczelarze powinni być zadowoleni. Różnimy się jakością 

pracy  w  pasiece,  z  uwagi  na  to  że  są  różne  ule,  różne  gospodarki.  Ule  warszawskie,  które 

dominują  w  Barczy,  gdzie  pozostało  już  tylko  pięciu  pszczelarzy;  nie  da  się  w  starych  ulach 

pracować, tak żeby wywieść je gdzieś daleko, dlatego że musi być zaplecze, musi być budynek 

gospodarczy do którego musi wrócić część ramek gniazdowych do pozyskania miodu. Tego nie 

można przewozić, jeśli chodzi o stare ule. Ja jestem w tej dobrej sytuacji,  że mam to zrobione

w innym systemie i mogę sobie zrobić pasiekę wędrowną. Odpowiadając na pytanie: jeden ul to 

już jest pasieka.

Sekretarz Gminy Jarosław Królicki odniósł się do zapisu  § 5 informując że Wójt Gminy nie ma 

narzędzi do wykonania tej uchwały, stąd nie ma możliwości do jej wykonania. 

Radny Obara zapytał jak się to odnosi do łapania psów.

Sekretarz odpowiedział, że w tym przypadku wójt działa w oparciu o ustawę. 

Przewodniczący Rady zapytał, co się dzieje w przypadku gdy pies jest agresywny.

Sekretarz  odpowiedział,  że na takie  działania  wójt  ma przepisy i  instrumenty,  które pozwalają 

podjąć kroki. 

Zastępca Wójta: ale w oparciu o ustawę. Dlaczego powiedziałam, że nie ma na terenie Polski 

takich uchwał – właśnie dlatego, że nie ma  ustawy, w oparciu o którą można przyjąć uchwałę.

Przewodniczący Rady:  co  najmniej  kilkanaście  znalazłem.  Teraz  Pani  nie  przytoczę,  ale  jeżeli 

sobie Pani życzy, to na następną sesję przyniosę.

Radna Genowefa Jaros:  jeszcze w tej  sprawie mam taką informację,  którą chcę się podzielić. 

Mianowicie, na komisji był Pan z Doliny Marczakowej, który powoływał się że prowadził sprawy 

sądowe,  itd.  I  sąd  zgodnie  z  procedurą  zrobił  co  do  niego  należało,  ale  okazuje  się,  że  też 

nieprawnie, bo jak trzeba było co innego wykonać, to już inny paragraf obowiązuje. A my tak lekko 

chcemy sobie powiedzieć, że wszystko jest łatwe. Pan, który reprezentował siebie wtedy poczuł 

się  rozżalony,  bo powiedział,  że na dobrą  sprawę jeśli  państwo to uchwalicie,  to  i  tak go nie 

zadowala bo na dobrą sprawę do sadu nie będzie mógł wejść. Powinniśmy napisać, że te pasieki 

nie mogą być w sadzie. Nasz radny Moskal stwierdził, że też nie jest zadowolony, bo powiedział że 

jeżeli  pszczoły u sąsiada były bliżej to dla niego było to korzystniej. A teraz jak są dalej, to ze 
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względu na tor lotu – bardziej zagrażają. Życzyłby sobie, żeby odległość była np. 200 – metrów, bo 

inaczej to jest źle. Wchodzimy w takie szczegóły. A teraz tak, przyjedzie do mnie gość, czy do 

sąsiada, pszczół wokół nie ma, ale przyleci ta pszczoła bo ma określony lot i użądli. To kto za to 

odpowiada. Ja, bo na mojej działce? 

Przewodniczący  odpowiedział,  że  nie.  Nawiązując  do  Pana,  którego  sprawa  dotyczy, 

Przewodniczący wyjaśnił, że sąd wydał wyrok w tej sprawie i nakazał właścicielce tych uli usunąć 

je.  Właścicielka  je  wywiozła  i  w  następnym  tygodniu  przywieziono  je  z  powrotem,  z  tym  że 

właścicielem tych uli  już nie była ona, a jej syn. Dlatego w projekcie chodzi o to, by stworzyć 

uniwersalne prawo, które by mieszkańców chroniło, tak aby nie musieli do sądu z każdą sprawą 

się zgłaszać. A to że ten mieszkaniec nie był zadowolony z takiego projektu, to jego sprawa; Rada 

nie może podejmować uchwały pod konkretnego człowieka. To jest uchwała uniwersalna, która w 

minimalnym stopniu zabezpiecza mieszkańców, a z drugiej  strony nie ingeruje mocno w prace 

pszczelarzy.

Radna Jaros uważa, że samorządy powinny wystosować apel o utworzenie uniwersalnego prawa 

wyższej rangi. Radna oświadczyła, że nie zgadza się na głosowanie w tej sprawie, gdyż nie może 

się wypowiedzieć ani za, ani przeciw. Radna zgłosiła votum separatum i poprosiła o zapisanie tego 

w protokole.

Radny Bogusław Moskal wyjaśnił, że zna dobrze sprawę od około dwudziestu lat, gdyż sąsiaduje

z pasieką. Wcześniej, gdy ule zlokalizowane były bliżej nie stanowiły takiej uciążliwości. Radny 

również zgłosił, że nie będzie głosował w tej sprawie.

Radny  Mirosław  Januchta:  pszczoły  to  nie  myśliwce  bojowe,  nie  musimy  ich  się  tak  bardzo 

obawiać. Ale chociaż w minimalnym stopniu unormujmy jakoś to prawo, spróbujmy to uregulować. 

Mamy  opinię  radnego  Szymczucha,  mamy  opinię  radcy  prawnego.  Ten  projekt  uchwały  jest 

podejmowany po to by chronić mieszkańców przed pszczołami. Zadajmy sobie pytanie, czy więcej 

warty jest słoiczek miodu, czy dziecko uczulone na jad pszczeli, wiezione na sygnale do szpitala. 

Ja  namawiam  wszystkich  do  głosowania  za  tym  projektem  uchwały,  chociaż  jak  radna  to 

powiedziała, na pewno nie jest to uniwersalne prawo miejscowe, ale w jakiś sposób broni ludzi, 

którzy się tych pszczół boją panicznie, a wiem, że boi się znaczna grupa ludzi. 

Radny Stanisław Doleziński: znam sprawę radnego Moskala, odległość 30 metrów to za mało.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję.

Komisja Ochrony Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa w dniu 22.04.br.  zaopiniowała 

pozytywnie przedstawiony projekt (stanowi załącznik protokołu).

Uchwała  Nr  XXXIII/267/2013 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie określenia  wymagań  dla 

lokalizacji  pasiek  stacjonarnych  oraz  wędrownych  na  terenie  Gminy  Masłów –  przyjęta 

została w głosowaniu 7 „za”, 4 „wstrzymujące się”. Troje radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

Uchwała stanowi załącznik protokołu.
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Ad. 19.

Interpelacje, wnioski i zapytania.

Radna Małgorzata Kozubek, w nawiązaniu do poprzedniego punktu dodała, że w przyszłości Rada 

musi zająć się sprawami: dzików, lisów i lotniarzy, którzy niszczą uprawy.

Radny Andrzej Pedrycz poruszył sprawy:

1) boiska w Woli Kopcowej, kiedy zostanie poprawione,

2) podjazdu na ulicy Letniskowej – kiedy zostanie naprawiony,

3) zatkanego przepustu na pograniczu Woli Kopcowej i Domaszowic, obok Pana Pawelca.

Zastępca Wójta Gminy Jadwiga Duda odpowiedziała, że przepust zostanie wybudowany. 

Kierownik  BiGP  Dariusz  Korczyński  dodał,  że  przy  udziale  zarządcy  drogi  zapadła  decyzja

o budowie przepustu,  trwają procedury zmierzające do wyboru wykonawcy.  W zakresie pkt  2. 

Kierownik wyjaśnił, że w dniu wczorajszym odbyło się spotkanie z podwykonawcą zadania budowy 

sieci kanalizacyjnej w Woli Kopcowej (Firma KANRYD); 5 maja firma rozpoczyna prace na terenie 

ul. Letniskowej w Woli Kopcowej. Kierownik poinformował wykonawcę o zamiarze naprawy drogi, 

stanowisko wykonawcy jest takie, by z uwagi na konieczność wprowadzenia ciężkiego sprzętu, - 

wstrzymać się z naprawą podjazdu, do jesieni; temat jest nadal otwarty.

Radny Pedrycz poinformował,  że w okresie letnim na tej ulicy jest wzmożony ruch z uwagi na 

turystów,  którzy  jadą  nad  zalew.  Ponadto,  budowa  kanału  nie  przebiega  przez  wjazd  na 

Letniskową, więc nie koliduje to z budową sieci. Mieszkańcy proszą o naprawę, bo takie częściowe 

uzupełnianie – w rezultacie kosztuje gminę więcej. 

Kierownik Korczyński potwierdził, że w tym miejscu kanału nie będzie, jednak ruch samochodów 

ciężarowych będzie znacznie większy, z uwagi na budowę kanału sanitarnego. Oczywiście istnieje 

możliwość dojazdu z innych stron,  jednak sieć dróg nie wszędzie pozwala na wjazd ciężkiego 

sprzętu. 

Zastępca Wójta zabrała głos odnośnie wniosku pierwszego; prowadzony były rozmowy w sprawie 

poprawy stanu boisk w Brzezinkach i Woli Kopcowej poprzez aerację, czyli napowietrzanie gleby. 

Wicewójt  zapytała, czy radni i  sołtysi mają możliwość przekonania mieszkańców, młodzieży do 

tego by przez okres 2 – 3 miesięcy nie korzystali  z boiska,  żeby trawa mogła się zakorzenić.

Z uwagi na warunki pogodowe – nie można było wcześniej wykonać tych prac.

Sołtys  sołectwa  Brzezinki  Ryszard  Januchta  odpowiedział,  że  w tym okresie  zaplanowane są 

mecze,  które  muszą   się  odbyć  zgodnie  z  harmonogramem.  Sołtys  zgłosił  również  sprawę 

uszkodzonego chodnika przy drodze powiatowej, w okolicach mostu remontowanego w ubiegłym 

roku (woda wymyła kostkę).

Radny Pedrycz: ja w zeszłym roku zgłaszałem problem, bo to wiadomo, że jak się gra, to się 

wszystko niszczy. Ale gdyby to było podlewane we właściwym momencie to dziś nie byłoby tego 

stanu, ja to zgłaszałem i nikt tym tematem się nie zajmował. I dzisiaj mamy taką sytuację.

Wicewójt: powiem tylko tyle, mamy straż pożarną, miejscową. My jako urząd nie jesteśmy w stanie 
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dopilnować wszystkiego, bo to jest wasze dziedzictwo, zrobione dla Was, dla mieszkańców. A od 

Was się oczekuje, od społeczności i trzeba ją wyedukować po to, żebyśmy wszyscy to szanowali.

I również zaangażowanie społeczne; po to jest to społeczeństwo obywatelskie, czego się teraz 

uczymy powoli, żebyśmy się angażowali, nie musimy z przymusu iść na czyn społeczny, jak to było 

kiedyś. 

Radny  Pedrycz:  gdyby  była  ze  strony  gminy  reakcja,  to  wystarczyło  tylko  powiedzieć,  straż 

pożarna sama nie pojedzie na boisko wylać wodę, bo im nie wolno. 

Wicewójt: środowisko lokalne zgłasza problemy, podejmuje decyzje i prosi o coś – tego się mamy 

uczyć, a nie tylko patrzeć że coś się dzieje i nie reagować. Ktoś coś dewastuje, ja nie reaguję a 

potem idę do urzędu i zrób coś urzędniku. Nie o to chodzi.

Radny Paweł Jamrożek zgłosił:

1) propozycję nadania nazwy ulicy w Domaszowicach, na pograniczu Gminy Masłów i Miasta 

Kielce – ulicą Marcina Szowiłowicza, założyciela wsi Dąbrowa.

2) na ostatniej sesji powołaliśmy Komisję Statutową, której posiedzenie do tej pory nie odbyło 

się.

3) kontrakt z urbanistą Rafałem Koziełem mamy do końca kwietnia, planowane były spotkania 

w sprawie Studium, ale się nie odbyły. Jak to się ma jedno do drugiego. 

Kierownik  Korczyński  odpowiedział,  że  faktycznie  umowa  z  urbanistą  jest  do  końca  kwietnia. 

Pismo zostało skierowane do firmy Masterplan,  w którym poinformowaliśmy, że za opóźnienia, 

zgodnie z umową będą naliczane odsetki. Z informacji, jakimi dysponujemy wynika, że opóźnienia 

będą, m. in. dlatego że 26 marca skierowane zostało pismo w sprawie uzgodnień do około 30 

jednostek z terenu kraju. 22 kwietnia otrzymaliśmy prośbę od Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC)

o wydłużenie terminu,  urbanista miał  dziś  rozmawiać z służbami Wojewody o konsekwencjach 

braku takiej opinii, zakładając że nie zgodzimy się na wydłużenie terminu. Kierownik Korczyński 

poinformował o kolejności dalszych działań i przybliżył ich terminy.

Radny Jamrożek wyjaśnił, że intencją tego pytania nie jest chęć karania urbanisty lecz ustalenie 

terminu.

Przewodniczący Rady odniósł się do drugiego pytania radnego Jamrożka, informując że Komisja 

Statutowa nie ukonstytuowała się, stąd nie można było zwołać zebrania.

Radny Kazimierz Rachwał zgłosił na tę funkcję radnego Pawła Jamrożka. W związku z brakiem 

sprzeciwu w tej  kwestii,  ustalono,  że radny Jamrożek będzie przewodniczył  Komisji  Statutowej

i zwoła posiedzenie tejże komisji.

Radny  Ryszard  Szymczuch  zwrócił  się  z  prośba  o  wyczyszczenie  rowów  w  Mąchocicach 

Kapitulnych (Zakaniów), odcinek około 250 m, od wysokości Pana Szczodrego.

Kierownik Korczyński odpowiedział, że w niedługim czasie będzie tam budowany kanał sanitarny.

Radny Szymczuch odpowiedział, że jeżeli będzie to jeszcze w tym roku, to czyszczenie rowów nie 

ma sensu, bo i tak pobocze będzie rozkopane. Natomiast, jeśli okaże się, że prace rozpoczną się 
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dopiero w przyszłym roku, to radny poprosił o uwzględnienie wniosku.

Radny Janusz Obara zapytał co z drogą w kierunku Kajetanowa.

Sekretarz  Gminy  poinformował,  że  przeprowadzono  objazd  po  drogach  na  terenie  gminy

i przybliżył stan dróg. W sprawie drogi w kierunku do Kajetanowa odbyły się dwa spotkania, na 

których podjęto pewne ustalenia; sprawa jest monitowana przez pracownika referatu Budownictwa 

i Gospodarki Przestrzennej.

Radny Janusz Obara wyraził swoje zdanie nt. tej drogi. Radny uważa, że skoro kopalnia popsuła 

drogę,  bo  przeciągała  po  niej  szyny  kolejowe  –  to  obowiązek  przywrócenia  drogi  do  stanu 

użytkowania jest po stronie kopalni.

Więcej uwag nie zgłoszono.

 Ad. 20.

Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Pani Jadwiga Duda – Zastępca Wójta Gminy zaprosiła na „Eliminacje do XXXVII Buskich Spotkań 

z Folklorem” w dniu 3 maja br. w Ciekotach. 

Pan Jarosław Królicki – Sekretarz Gminy zgłosił dwie sprawy:

1) w dniu 22 kwietnia br. wpłynął wniosek dot.  zmiany kursowania linii  autobusowej nr 12.

W  związku  z  powyższym  otrzymaliśmy  odpowiedź  od  Zakładu  Transportu  Miejskiego

z propozycją zmian. Sekretarz zwrócił się do sołtysów z prośbą o konsultacje w tej sprawie; 

termin składania uwag do 15 maja.

2) W  związku  z  podjęciem  uchwały  o  nadaniu  nazw  ulic  w  sołectwie  Masłów  Pierwszy, 

Sekretarz przygotował ankietę dotyczącą propozycji nazw ulic.

Radny  Andrzej  Pedrycz  poinformował,  że  do  przetargu  w  ramach  kontraktu  V,  dotyczącego 

północnej części Masłowa przystąpiło 8 oferentów; na dzień dzisiejszy przetarg nie został jeszcze 

rozstrzygnięty. 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów poinformował, że kolejna sesja zaplanowana jest na dzień 

29 maja, około godziny 13.oo. Po wyczerpaniu tematyki podziękował za udział w XXXIII sesji Rady 

Gminy Masłów i o godzinie 16.20 – zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Joanna Synak /-/ Sylwester Wojtyna
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