
Protokół Nr LIII/2014

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 29 października 2014 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr LII/2014 z poprzedniej sesji.

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

6. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Masłów.

7. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  części  działki  nr  257/4

o powierzchni 0,0300 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wola Kopcowa.

8. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek nr 258/3 i nr 257/1 położonych w Woli Kopcowej,

stanowiących  własność  Gminy  Masłów  oraz  wyrażenia  zgody  na  ustanowienie  służebności

gruntowej na nieruchomości nr 258/2 położonej w Woli Kopcowej, stanowiącej własność Gminy

Masłów.

9. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  zasad  odpłatności  z  tytułu  udzielania  zgody  na

prowadzenie  robót  budowlanych  oraz  umieszczanie  urządzeń  infrastruktury  technicznej

w nieruchomościach będących własnością lub we władaniu (posiadaniu)  Gminy Masłów,  a nie

będących drogami publicznymi.

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

11. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  wieloletniej  prognozy

finansowej Gminy Masłów na lata 2014 – 2025. 

12. Analiza oświadczeń majątkowych.

13. Przyjecie sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Gminy Masłów.

14. Podsumowanie pracy VI kadencji Rady Gminy Masłów.

15. Interpelacje, wnioski i zapytania.

16. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.

Otwarcie sesji. 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,  w dniu 29 października 2014 roku

o godzinie 14.10, w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie, Przewodniczący Rady Gminy

Masłów  –  Sylwester  Wojtyna,  otworzył  obrady.  Przewodniczący  przywitał  radnych,  sołtysów

i przybyłych gości.
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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 Gminy zwrócił się z wnioskiem o dodanie do porządku obrad, punktu: 15a)

opinia Rady w sprawie zaskarżenia uchwały Nr LII/403/2014.  

Radna Genowefa Jaros zwróciła się z pytaniem, jaka ma być forma tej opinii, gdyż Rada wyraziła

już stanowisko, w uchwale. 

Sekretarz  Gminy  Jarosław  Królicki  wyjaśnił,  że  w  związku  z  prowadzonym  postępowaniem

w sprawie tej uchwały Wojewoda Świętokrzyski zwrócił się pismem do Rady o wydanie opinii w

sprawie tej uchwały. 

Radny Andrzej  Pedrycz zapytał,  czy w związku z tym nie powinno być najpierw opinii  komisji

rewizyjnej w tej sprawie.

Radny Piotr Zegadło odpowiedział, że Komisja przedstawiła już stanowisko wypracowane. Gdyby

Wojewoda poddał sprawę do ponownego rozpatrzenia – komisja miałaby obowiązek zajęcia się

sprawą.  

W głosowaniu 14 ”za”, jednogłośnie radni przyjęli zaproponowaną zmianę.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Proponowany porządek obrad wraz ze zmianami został przyjęty 14 głosami „za”, jednogłośnie. 

Ad. 4.

Przyjęcie protokołu Nr LII/2014 z poprzedniej sesji.

Nie zgłoszono uwag do protokołu.

W głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie protokół Nr LII/2014 został przyjęty.

Ad. 5.

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

Materiał radni otrzymali w statutowym terminie (stanowi załącznik protokołu).

Wójt Gminy Ryszard Pazera przedstawił sprawozdanie z realizowanych zadań, w okresie między

sesjami.

Radny Mirosław Januchta zapytał o długość remontowanej drogi na Zakaniowie.

Wójt Gminy odpowiedział, że około 90 m za kwotę 62.534,75 zł.
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Radna Regina Chyb: 62 tysiące za 90 metrów?

Kierownik Dariusz Korczyński odpowiedział, że zgodnie z procedurą został wyłoniony wykonawca,

za taką kwotę. Szczegółową dokumentację można zobaczyć w urzędzie gminy.

Radny Andrzej Pedrycz zapytał, czy jest to droga wykonana w asfalcie.

Wójt miny odpowiedział, że sprawa dotyczy chodnika z krawężnikiem.

Radny  Ryszard  Szymczuch  przytoczył  zadanie  dotyczące  budowy  chodnika  w  Mąchocicach

Kapitulnych, przy drodze powiatowej, od Państwa Dudzik do Pani Kózki, na odcinku ponad 300 m

chodnik  kosztował  45.000 zł,  w połowie finansowany przez powiat.  Czyli  gminę kosztowało  to

90.000 zł. 

Kierownik  BiGP  odpowiedział,  że  jest  zakres  jest  uszczegółowiony  w  przedmiarze  robót,

kosztorysie projekcie. 

Radny Szymczuch  zapytał,  czy z  Panem Stokowskim jest  ustalona kratka do spływu wód do

przydrożnego rowu.

Wójt  Gminy  zwrócił  się  do radnego;  że  już  pytał  o  to  na Komisji.  Zadanie  zostało  wykonane

zgodnie z projektem.

Radny Szymczuch odpowiedział, że wspólnie z Kierownikiem referatu oglądał projekt i kratki tam

nie było. Trzeba będzie później ryć, żeby zrobić rowek.

Wójt odpowiedział, że projekt został wykonany przez uprawnioną osobę.

Radny Pedrycz zapytał o szczegóły zadania dotyczącego odmulenia rowu w Woli Kopcowej.

Kierownik referatu BIGP odpowiedział, że zaprasza do urzędu, gdzie jest dokumentacja i można

dokładnie wyjaśnić, ile jest rowu, ile rury, bo z pamięci trudno jest podać dokładne metry.

Radny Szymczuch zapytał, czy drzewka miododajne, na które gmina otrzymała 2.000 zł z powiatu

– zostały zakupione i posadzone.

Zastępca Wójta Jadwiga Doda odpowiedziała, że tak.

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

Ad. 6.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Masłów.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Stanisław Doleziński odczytał wniosek Komisji z dnia

06.10.2014 r.  (stanowi  załącznik  protokołu).  Komisja Rewizyjna  uznała skargę za bezzasadną,

z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu do uchwały.

Nie zgłoszono  uwag.

Uchwała  Nr  LIII/414/14 Rady  Gminy  Masłów w sprawie rozpatrzenia  skargi  na  działania

Wójta Gminy Masłów – została podjęta w głosowaniu: 13 „za”, jednogłośnie. W głosowaniu nie

uczestniczył  radny  Kazimierz  Rachwał,  z  powodu  chwilowej  nieobecności.  Uchwała  stanowi

załącznik protokołu.   
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Ad. 7.

Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  części  działki  nr  257/4

o powierzchni 0,0300 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wola Kopcowa.

Omówienia  tematu  dokonał  pan  Dariusz  Korczyński  –  Kierownik  referatu  Budownictwa

i Gospodarki Przestrzennej.

Wrócił radny Kazimierz Rachwał.

Radny  Andrzej  Pedrycz  zwrócił  uwagę,  że  w  uchwale  nie  ma  zapisu,  za  jaką  kwotę  działką

zostanie wydzierżawiona.

Kierownik BiGP odpowiedział, ze szczegóły zostaną zawarte w umowie, na podstawie stosownej

uchwały o wysokości stawek. 

Brak więcej uwag.

Komisja  Ochrony Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa,  w dniu  27.10.br.,  pozytywnie

zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały, (stanowi załącznik protokołu).

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  dnia  27.11.2014  roku  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały

(stanowi załącznik).

Uchwała  Nr  LIII/415/2014 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na

wydzierżawienie  części  działki  nr  257/4  o  powierzchni  0,0300  ha,  położonej  w  obrębie

ewidencyjnym  Wola  Kopcowa –  została podjęta  w  głosowaniu  14  „za”,  jednogłośnie  się”

i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 8.

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek nr 258/3 i nr 257/1 położonych w Woli Kopcowej,

stanowiących  własność  Gminy  Masłów  oraz  wyrażenia  zgody  na  ustanowienie  służebności

gruntowej na nieruchomości nr 258/2 położonej w Woli Kopcowej, stanowiącej własność Gminy

Masłów. 

Projekt przedstawił pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP.

Przybył radny Paweł Jamrożek.

Radny Andrzej Pedrycz poprosił, by pieniądze uzyskane ze sprzedaży trafiły do Woli Kopcowej.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały (stanowi załącznik).

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

Uchwała Nr LIII/416/2014 Rady Gminy Masłów  w sprawie sprzedaży działek nr 258/3 i  nr

257/1 położonych w Woli Kopcowej, stanowiących własność Gminy Masłów oraz wyrażenia

zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości nr 258/2 położonej w Woli

Kopcowej,  stanowiącej  własność  Gminy  Masłów –  została podjęta 15  głosami  „za”,

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.
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Ad. 9.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu udzielania zgody na prowadzenie

robót  budowlanych oraz umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej  w nieruchomościach

będących  własnością  lub  we  władaniu  (posiadaniu)  Gminy  Masłów,  a  nie  będących  drogami

publicznymi.

Kierownik BiGP Dariusz Korczyński przedstawił szczegółowo projekt uchwały.

Radny Paweł Jamrożek zabrał głos w sprawie opłat za zajęcie pasa, jakiego rzędu będą to kwoty;

w Kielcach obowiązuje cennik. 

Kierownik  BiGP odpowiedział,  że  ceny  zostaną  określone  zarządzeniem  Wójta,  na  podstawie

stosownej uchwały rady gminy o stawkach.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  zaopiniowała  pozytywnie

przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 27.10.2014 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

(stanowi załącznik).

Uchwała Nr LIII/417/14 Rady Gminy Masłów w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu

udzielania  zgody  na  prowadzenie  robót  budowlanych  oraz  umieszczanie  urządzeń

infrastruktury  technicznej  w  nieruchomościach  będących  własnością  lub  we  władaniu

(posiadaniu)  Gminy  Masłów,  a  nie  będących  drogami  publicznymi –  została  podjęta 15

głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 10.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór przedstawiła szczegółowo autopoprawkę zaproponowaną do

projektu uchwały.

Komisja  Budżetu  i  Finansów  pozytywnie  zaopiniowała  przedstawioną  autopoprawkę  (stanowi

załącznik).

Komisja  ds.  Inwestycji,  dnia  27.10.br.,  zaopiniowała  pozytywnie  proponowaną  autopoprawkę

(stanowi załącznik protokołu).

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie.

Radni, w głosowaniu: 15 „za”, jednogłośnie przyjęli autopoprawkę zgłoszoną do projektu. 

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt wraz z autopoprawką.

Komisja  ds.  Inwestycji  również  pozytywnie  zaopiniowała  przedstawiony  projekt  uchwały  wraz

z autopoprawką.

Komisja  Ochrony Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa,  w dniu  27.10.br.,  pozytywnie

zaopiniowała projekt z autopoprawką (stanowi załącznik). 
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Uchwała Nr LIII/418/14 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy –

została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 11.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na

lata 2014 – 2025.

Skarbnik  Gminy  Małgorzata  Kumór  przedstawiła  autopoprawkę  do  przedstawionego  projektu

uchwały.

Komisja ds. Inwestycji zaopiniowała pozytywnie powyższą autopoprawkę (stanowi załącznik).

Komisja  Budżetu  i  Finansów  zaopiniowała  pozytywnie  przedstawioną  autopoprawkę  (stanowi

załącznik protokołu).

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  zaopiniowała  pozytywnie

omawianą autopoprawkę (stanowi załącznik).

Nie zgłoszono uwag.

Radni, w głosowaniu: 15 „za”, jednogłośnie przyjęli autopoprawkę zgłoszoną do projektu uchwały. 

Skarbnik Gminy przedstawiła szczegółowo projekt.

Komisja ds. Inwestycji zaopiniowała pozytywnie projekt uwzględniający autopoprawkę.

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa również zaopiniowała pozytywnie

przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały wraz z autopoprawką.

Uchwała Nr LIII/419/14 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2014 – 2025 –  została przyjęta 15

głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 12. 

Analiza oświadczeń majątkowych.

Sekretarz  Gminy Jarosław Królicki  przedstawił  analizę  oświadczeń  majątkowych  pracowników,

(kierowników jednostek  organizacyjnych  gminy,  oraz  osób wydających decyzje  administracyjne

w imieniu wójta).

Przewodniczący Rady przedstawił analizę oświadczeń majątkowych radnych za 2013 rok oraz w

związku z upływem kadencji Rady Gminy.

Brak uwag w tym punkcie.

Ad. 13. 

Przyjecie sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Gminy Masłów.

Materiał stanowi załącznik protokołu. Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi

do przedstawionej dokumentacji.
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W związku z brakiem głosów w tej sprawie, radni przyjęli sprawozdanie, w głosowaniu : 15 „za”,

jednogłośnie.

Ad. 14. 

Podsumowanie pracy VI kadencji Rady Gminy Masłów.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Sylwester  Wojtyna  przedstawił  podsumowanie  pracy  Rady

w kadencji 2010 – 2014 (stanowi załącznik protokołu). 

Ad. 15.

Interpelacje, wnioski i zapytania.

Radny Paweł Jamrożek przeprosił za swoje spóźnienie i  zapytał, czy urząd powziął kroki w celu

wyegzekwowania projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Gminy; o czym zapewniał Mecenas, na poprzedniej sesji. Radny zapytał również o przetarg na

śmieci – jaki jest etap, oraz o przebieg drogi wojewódzkiej – czy jest już plan.

Wójt Gminy, w odpowiedzi wyjaśnił, że kontakt z panem urbanistą nadal jest utrudniony, telefon się

zmienił, na pisma nie reaguje. Dlatego prawdopodobnie skończy się to sprawą w sądzie. Wiemy,

że gmina Strawczyn, która również współpracuje z tym urbanistą, ma takie same problemy.

Kierownik  BiGP  Dariusz  Korczyński  dodał,  że  wystosowane  zostało  pismo  w  sprawie

harmonogramu zakończenia prac, jednak również nie zostało odebrane.

W sprawie przetargu na zagospodarowanie odpadów, Wójt Gminy wyjaśnił,  że przetarg jest na

etapie opracowania, jeszcze nie został ogłoszony. Co do przebiegu drogi gminnej,  Wójt  Gminy

przedstawił  zaproponowany  przebieg  trasy  i  wyjaśnił,  że  zgodnie  z  informacją  jaką  uzyskał

w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg, zakłada się, że termin realizacji tego zadania to koniec 2017

roku.

Radny Jamrożek zaproponował,  by za pośrednictwem sądu zawezwać urbanistę do wykonania

umowy,  jednak  decyzję  w  tej  sprawie  pozostawia  Wójtowi.  Radny  zaproponował  również,  by

zmienić wariant drogi i przesunąć ją w kierunku południowym – takie propozycje padły ze strony

mieszkańców ul. Zielonej.

Sekretarz Gminy Jarosław Królicki wyjaśnił, że zadanie nie jest wykonywane przez gminę, więc

osobą decyzyjną nie jest Wójt i nie można wymagać, by składał tego typu obietnice.

Radna Małgorzata Kozubek poinformowała, że w tej sprawie zbierała podpisy od mieszkańców

(200 podpisów) i przekazała je różnym instytucjom. Mieszkańcy nie chcą tej drogi, bo komu ma

ona służyć. Radna zwróciła się do Wójta z prośbą, by zebrania tego typu organizować w niedzielę

po  południu,  nie  w  środku  tygodnia,  gdyż  mieszkańcy  pracują  i  nie  mają  możliwości

uczestniczenia.

Radna Regina chyb zapytała na jakim etapie jest projekt budżetu na 2015 rok i czy przewiduje się

spotkanie z radnymi w sprawie złożonych wniosków.
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Skarbnik Gminy przedstawiła procedurę i terminy uchwalenia budżetu. 

Radny Andrzej bawół zapytał o planowany termin odbioru prac w Ciekotach.

Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  wykonawca  złożył  termin  o  przesunięcie  terminu  do  15  lub  21

listopada br. jednak decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Prace są trudne, ze względu na

warunki atmosferyczne. 

Przewodniczący Rady poinformował,  że Pan Szczerek  z Wiśniówki  dzwonił  w sprawie  bardzo

złego stanu drogi  na osiedlu w Wiśniówce (ul. Górna).

Radny Janusz Obara odpowiedział,  że związane jest to z faktem, iż wymieniane są tam słupy

energetyczne, wzdłuż drogi.

Wójt Gminy dodał, że ten pan wielokrotnie dzwonił zarówno do niego samego jak i do Kierownika

BiGP. Wójt wyjaśnił na czym polegały prace remontowe. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy w związku z tym, jest szansa, że do końca roku stare korytka

będą prawidłowo odtworzone.

Wójt odpowiedział, że jak najbardziej.

Radny Obara poprosił  o  dokończenie  odwodnienia ul.  Panoramicznej,  gdzie  część została  już

zrobiona i zapytał o możliwości przesunięcia kursu linii nr 12 z godziny 14:00 na godzinę 14:10,

gdyż mieszkańcy pracują do 14 i nie mogą zdążyć na ten autobus.

Sekretarz  Gminy  poprosił  o  pismo  w  tej  sprawie  i  zadeklarował,  że  przekaże  je  do  Zakładu

Transportu Miejskiego.

Radna Chyb zapytała, czy już coś wiadomo na temat linii nr 38.

Sekretarz odpowiedział, że przekazał pismo i oczekuje na odpowiedź.

Radna Kozubek przypomniała, że wielokrotnie zgłaszała konieczność naprawy płyt na przystanku

przy ul. Jana Pawła II – 2 perony.

Kierownik BiGP odpowiedział, że sprawa jest przyjęta do realizacji, jednak z uwagi na małą liczbę

pracowników gospodarczych (2 – 3 osoby) realizacja zadania przesuwa się w czasie.

Radny Piotr  Zegadło  zapytał,  czy z  budynku biurowca w Wiśniówce można zabrać  np.  jakieś

meble, stoły, czy krzesła, do strażnicy, o ile takie są.

Wójt Gminy odpowiedział, że jak najbardziej; można się zgłosić do Pani Anny Wojdy, która ma

dostęp do budynku.

Sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne Jan Sobecki zgłosił uszkodzoną blachę na przystanku obok

remizy, oraz problem z przepustem przy posesji Pana Kmiecika. 

Przewodniczący Rady zgłosił, że od soboty nie świecą lampy na ul Księdza Józefa Marszałka.

Sekretarz odpowiedział, że dziś była naprawa na linii.

Radny Zegadło zgłosił 1 oprawę na ul. Spokojnej.

Radny  Ryszard  Szymczuch  zgłosił,  że  po  raz  kolejny  nie  świeci  słup  nr  3  na  Zakaniowie

w Mąchocicach Kapitulnych. Po wymianie żarówki, lampa świeci dzień – dwa i znów jest problem.

Warto sprawdzić, jaka jest przyczyna tego stanu. 
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Więcej uwag nie zgłoszono.

Ad. 15a. 

Opinia Rady w sprawie zaskarżenia uchwały Nr LII/403/2014.  

Przewodniczący Rady poprosił Adwokata Grzegorza Olecha o wyjaśnienie sprawy.

Pan Olech przedstawił szczegółowo historię tej skargi i sposób jej procedowania.

Z uwagi na fakt, iż opinia nie została radnym przedstawiona w formie papierowej, Przewodniczący

Rady poprosił Adwokata o przedstawienie sentencji opinii.

Pan Olech uważa, że skoro jego opinia ma być stanowiskiem Rady, to sama treść pisma będzie

zawierać jedynie informację, że Rada Gminy podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w uchwale,

uzasadniając je opinią załączoną do pisma.

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś ma uwagi co do sposobu procedowania i stanowiska Rady

przedstawionego w uchwale Nr LII/403/2014.

Brak głosów w tym punkcie. 

Opinia Rady w sprawie podtrzymania stanowiska została przyjęta w głosowaniu: 12 „za” przy 3

głosach „wstrzymujących się”.

Ad. 16.

Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Zastępca  Wójta  Gminy  Jadwiga  Duda  przedstawiła  sytuację  dotyczącą  możliwości  gazyfikacji

gminy oraz poinformowała, że w dniu 31 października obok budynku urzędu będzie podstawiony

mammobus, więc będzie kolejna możliwość zbadania piersi przez mieszkanki gminy. 

Sekretarz  Gminy  poinformował,  że  otrzymuje  wiele  telefonów w  sprawie  składu  obwodowych

komisji wyborczych i wyjaśnił, że taką informację można znaleźć na stronie Państwowej Komisji

Wyborczej. Sekretarz zwrócił się do sołtysów, informując, że są jeszcze obwieszczenia wyborcze

do rozplakatowania, więc jeśli na dane sołectwo przekazano zbyt małą ilość obwieszczeń – można

się zgłaszać do urzędu.

Wójt Gminy Masłów Ryszard Pazera zaprosił na obchody 96 rocznicy Odzyskania Niepodległości

w dniu 11 listopada br. o godzinie 15.00 w Hali Sportowej w Masłowie Pierwszym.

Radny Ryszard Szymczuch, w związku z ostatnią sesją, podziękował za współpracę, przeprosił  -

jeśli ktoś się poczuł urażony jakąkolwiek jego wypowiedzią i życzył sukcesów w dniu 16 listopada i

dobrej współpracy w nowej Radzie.

Radny Kazimierz Rachwał podziękował za współpracę i poinformował, że „jako samorządowiec –

przechodzi na emeryturę” i życzył sukcesów  w dalszej pracy na rzecz gminy..

Radny Bogusław Moskal podziękował za kilkuletnią współpracę. 

Przewodniczący Rady podziękował za współpracę Radzie Wójtowi Gminy, Kierownikom jednostek

i  referatów,  Dyrektorom Szkół,  Sołtysom,   Radnym Powiatowym,  pracownikom i  mieszkańcom
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gminy i życzył powodzenia.

Pan  Tomasz  Lato  –  Radny  Powiatu  Kieleckiego  podziękował  za  wspólną  pracę  na  rzecz

społeczeństwa.

Sekretarz  Gminy  również  złożył  podziękowanie  za  współpracę  sołtysom  i  radnym,  przede

wszystkim radnym seniorom.

Zastępca Wójta Jadwiga Duda złożyła podziękowania za współpracę i za to że udało się dojść do

porozumienia, choć nie zawsze było dobrze. 

Wójt Gminy zwrócił się do sołtysów z prośbą, by po sesji zostali na 5 minut.

Radna Genowefa Jaros także złożyła podziękowanie za współpracę; mimo że jak mówił Norwid:

„różniliśmy się pięknie” - udało się współpracować i rozwijać. Radna życzyła dalszych sukcesów.

Po wyczerpaniu tematyki  Przewodniczący Rady Gminy Masłów podziękował za udział  w LIII  –

ostatniej w tej kadencji, sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 16.10 – zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Joanna Synak /-/ Sylwester Wojtyna
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