
Protokół Nr XXI/2016

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 28 kwietnia 2016 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XX z poprzedniej sesji.

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

6. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Masłów.

7. Sprawozdanie  ze  współpracy  gminy  Masłów  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015r. 

8. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności działki nr 564/18 położonej

w Brzezinkach.

9. Projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej  umowy dzierżawy części

działki nr 153/3 o powierzchni 0,4000 ha położonej w Masłowie Pierwszym.

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części

działki nr 154/2 o powierzchni 0,6984 ha położonej w Masłowie Pierwszym.

11. Projekt  uchwały w sprawie  określenia trybu i  szczegółowych kryteriów oceny wniosków o

realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

12. Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  wniosku  w  sprawie  wyłączenia  trzech  radnych

z procedowania wniosków dotyczących zmian w Statucie Gminy Masłów.

13. Projekt  uchwały  w  sprawie  terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłaty  za

gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy

Masłów.

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów.

15. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego.

16. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego.

17. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego.

18. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego.

19. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

20. Interpelacje, wnioski i zapytania.

21. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

22. Zakończenie obrad. 
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Ad. 1.

Otwarcie sesji. 

Stosownie  do art.  20  ust.  1  ustawy o  samorządzie  gminnym,  w dniu  28 kwietnia  2016 roku

o  godzinie  15:05,  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  i  Sportu  w Masłowie,  Przewodniczący Rady

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

sołtysów, przybyłych gości.

Ad. 2.

Stwierdzenie quorum.

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 15 radnych – 100 % 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 poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów złożyła wniosek o zdjęcie

z  porządku  obrad  punktu  13  –  Projekt  uchwały  w  sprawie  terminu,  częstotliwości  i  trybu

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na

obszarze Gminy Masłów a Pan Adam Pawlik złożył wniosek o wycofanie wniosku i tym samym

zdjęcie z porządku obrad punktu 12 – Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie

wyłączenia  trzech  radnych  z  procedowania  wniosków dotyczących  zmian  w  Statucie  Gminy

Masłów (pismo stanowi załącznik protokołu)

Nie zgłoszono więcej uwag.

Wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 12 - radni przyjęli,  w głosowaniu 13 „za”, przy 2

głosach „wstrzymujących się”.

Wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 13 został przyjęty 11 głosami „za”, przy 4 głosach

wstrzymujących się.

Porządek  obrad  wraz  ze  zmianami  został  przyjęty  15  głosami  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi

załącznik protokołu. 

Ad. 4.

Przyjęcie protokołu Nr XX z poprzedniej sesji.

Przewodniczący Rady poinformował,  że do Biura Rady nie wpłynął żaden wniosek w sprawie

treści zawartych w protokole.

Radni, w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie przyjęli protokół Nr XX/2016 z poprzedniej sesji Rady

Gminy Masłów. 
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Ad. 5.

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

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

Nie zgłoszono uwag, sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 6.

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Masłów.

Pani Aneta Kułak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie przedstawiła

informację, stanowiącą załącznik protokołu.

Brak uwag w tym punkcie.

Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy,  w  dniu  25.04.br.  pozytywnie

zaopiniowała powyższą ocenę (stanowi załącznik).

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  na  posiedzeniu  w  dniu  25.04.2016  r.  zaopiniowała  pozytywnie

omawiany dokument (stanowi załącznik).

W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie radni przyjęli przedstawioną informację.

Ad. 7.

Sprawozdanie ze współpracy gminy Masłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015r. 

Kierownik  GOPS  Aneta  Kułak  przedstawiła  sprawozdanie  stanowiące  załącznik  niniejszego

protokołu. 

Nie zgłoszono uwag.

Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy  zaopiniowała  pozytywnie

sprawozdanie ze współpracy gminy Masłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok (stanowi załącznik).

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  w  dniu  25.04.br.  pozytywnie  zaopiniowała  powyższy dokument

(stanowi załącznik).

Radni, w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie przyjęli omawiane sprawozdanie.

Ad. 8.

Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności działki nr 564/18 położonej w

Brzezinkach. 

Pan  Wojciech  Fąfara  –  Kierownik  referatu  Rolnictwa,  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony

Środowiska omówił szczegółowo projekt uchwały.

Brak głosów w tym punkcie.

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, na posiedzeniu w dniu 25.04.br.

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).
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Komisja  Budżetu  i  Finansów,  w  dniu  25.04.2016  r.  zaopiniowała  pozytywnie  przedstawiony

projekt (stanowi załącznik).

Uchwała Nr XXI/194/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie  nieodpłatnego nabycia prawa

własności działki nr 564/18 położonej w Brzezinkach – została przyjęta w głosowaniu 15 „za”,

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 9.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki

nr 153/3 o powierzchni 0,4000 ha położonej w Masłowie Pierwszym.  

Kierownik referatu RGKiOŚ przedstawił szczegółowo projekt uchwały. 

Nie zgłoszono uwag.

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  pozytywnie  zaopiniowała

powyższy projekt (stanowi załącznik).

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

Uchwała Nr XXI/195/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie

kolejnej  umowy  dzierżawy  części  działki  nr  153/3  o  powierzchni  0,4000  ha  położonej

w Masłowie Pierwszym – podjęta została  15 głosami „za”,  jednogłośnie i  stanowi  załącznik

protokołu.

Ad. 10.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki

nr 154/2 o powierzchni 0,6984 ha położonej w Masłowie Pierwszym.

Pan Wojciech Fąfara - Kierownik referatu RGKiOŚ szczegółowo omówił projekt uchwały. 

Nie zgłoszono uwag.

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  zaopiniowała  pozytywnie

powyższy projekt (stanowi załącznik protokołu).

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

Uchwała Nr XXI/196/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie

kolejnej  umowy  dzierżawy  części  działki  nr  154/2  o  powierzchni  0,6984  ha  położonej

w Masłowie  Pierwszym –  została  przyjęta  15  głosami  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała  stanowi

załącznik protokołu.

Ad. 11.

Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  trybu  i  szczegółowych  kryteriów  oceny  wniosków

o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Pan  Dariusz  Korczyński  -  Kierownik  referatu  Budownictwa  i  Gospodarki  Przestrzennej

przedstawił szczegółowo projekt uchwały. 
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Nie zgłoszono uwag.

Komisja do spraw Inwestycji, w dniu 25.04.br. zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały (stanowi

załącznik protokołu).

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

Uchwała Nr XXI/197/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie określenia trybu i szczegółowych

kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej –

podjęta została 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 14.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów.

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały. 

Brak głosów w dyskusji.

Komisja do spraw Inwestycji zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały (stanowi załącznik). 

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

Uchwała  Nr  XXI/198/2016  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zmiany  uchwały  budżetowej

gminy Masłów – została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik

protokołu.

Ad. 15. 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego.

Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór przedstawiła projekt uchwały, dotyczący udzielenia

pomocy rzeczowej  w  realizacji  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Uregulowanie  spływu  wód  przez

przepust  pod  drogą  powiatową  nr  0308T  oraz  posesje  nr  ew.  432  w  Dolinie  Marczakowej"

w  kwocie  18.000,00zł.,  w  formie  opracowania  dokumentacji  projektowej  wykonawczej  dla

wymienionego zadania. 

Brak głosów w  tym temacie.

Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik).

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

Uchwała Nr XXI/199/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla

Powiatu  Kieleckiego –  podjęta została  15  głosami  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik

protokołu.

Ad. 16.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego.

Skarbnik Gminy Masłów przedstawiła projekt uchwały, dotyczący udzielenia pomocy rzeczowej

w realizacji  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Przebudowa  krytej  studzienki  zbiorczej  przy  drodze

powiatowej nr 0310T w Dąbrowie Kolonia" w kwocie 5.000,00zł.,  w formie zakupu materiałów
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budowlanych. 

Nie zgłoszono uwag.

Komisja do spraw Inwestycji zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały (stanowi załącznik).

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

Uchwała Nr XXI/200/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla

Powiatu Kieleckiego – została podjęta 15 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik

protokołu. 

Ad. 17.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego.

Skarbnik  Gminy  Małgorzata  Kumór  omówiła  projekt  uchwały,  w  sprawie  udzielenia  pomocy

rzeczowej  dot.  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Remont  przepustów,  naprawa  przyczółków,

wykonanie odwodnienia liniowego poprzecznego przy drodze powiatowej nr 0311T w Masłowie

Pierwszym na  wysokości  Placu  św.  Jana  Pawła  II"  w  kwocie  10.000,00zł.,  w  formie  zakupu

materiałów budowlanych. 

Brak uwag w tym punkcie.

Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt.

Uchwała Nr XXI/201/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla

Powiatu  Kieleckiego –  przyjęta  została  15  głosami  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik

protokołu. 

Ad. 18.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego.

Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór przedstawiła projekt uchwały. 

Nie zgłoszono uwag.

Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (stanowi załącznik).

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

Uchwała Nr XXI/202/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla

Województwa  Świętokrzyskiego –  została  podjęta  w  głosowaniu:  15  „za”,  jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 19.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

Pani Małgorzata Kumór omówiła projekt uchwały.

Brak głosów w  tym temacie.

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt (stanowi załącznik).
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Uchwała Nr XXI/203/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy finansowej

dla Powiatu Kieleckiego –  przyjęta została 15 głosami „za”, jednogłośnie i  stanowi załącznik

protokołu.

Ad. 20.

Interpelacje i zapytania.

Radny Ryszard Filipowicz,  w imieniu mieszkańców,  zwrócił  się  z  pytaniem dotyczącym busa,

który  miał  jeździć  przez  Dąbrowę  Kolonię,  a  nie  jeździ.  Radny  zgłosił  także  konieczność

nawiezienia kruszywa i zabezpieczenia jezdni na drodze gminnej w Dąbrowie – Osiedle.

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato odpowiedział, że prace co do drogi są już zaplanowane i będą

realizowane do końca pierwszego półrocza. Odnośnie busa, Wójt wyjaśnił, że w dniu dzisiejszym

odbyło  się  spotkanie  z  przewoźnikiem;  cały  czas  czekaliśmy  na  dopuszczenie  wszystkich

przystanków. Mamy deklarację przewoźnika, który zdecydował się bez żadnych dopłat, na czas

próby, że będzie jeździł po nowej trasie i będziemy badać napełnienie.

Radna Regina Chyb zabrał  głos  z  zapytaniem,  czy wiadomo kiedy ruszy sprawa oświetlenia

w kierunku żłobka.

W  odpowiedzi  Wójt  Gminy  poinformował,  że  procedura  wyboru  wykonawcy  została

przeprowadzona  i  w  ciągu  miesiąca  prace  powinny  ruszyć.  Wójt  poinformował  również,  że

prowadzone były rozmowy na temat możliwości utwardzenia poboczy na tym odcinku drogi i takie

deklaracje również padły. W przyszłości planowane jest położenie chodnika.

Radny  Robert  Fortuna,  w  imieniu  mieszkańców  podziękował  za  dowiezienie  kruszywa  na

utwardzenie drogi w kierunku państwa Olejarczyków i w kierunku działkowiczów oraz za naprawę

przystanku na łuku drogi.  Radny poprosił  o naprawę przystanku na wysokości  pana Papieża

w Ciekotach. 

Wójt  Gminy odpowiedział,  że grupą pracowników gmina stara się realizować różnego rodzaju

naprawy  dróg,  przystanków,  itp.  wielkość  zatrudnienia  nie  ulegnie  zmianie,  niedługo  jeden

z  panów  będzie  mógł  przejść  na  emeryturę  i  w  to  miejsce  będziemy  szukać  pracownika

z  odpowiednimi  uprawnieniami.  Wójt  wspomniał  również,  że  w niedługim czasie  ruszą prace

związane z koszeniem poboczy, stąd potrzeba odrobiny cierpliwości, gdyż wszystkie te zadania

wymagają czasu.

Radna  Chyb,  korzystając  z  obecności  radnych  powiatowych  zapytała  o  drogę  powiatową

w Domaszowicach, sygnalizowaną wielokrotnie do poprawy z uwagi na zapadające się studzienki

kanalizacyjne i zapytała czy coś wiadomo w w tej sprawie.

Wójt Gminy odpowiedział, że problem ten został poruszony w Starostwie. Oczywiście, zawsze

jest stwierdzenie „w miarę posiadanych środków”, jednak liczymy, że po przetargach na różnych

zadaniach pojawią się finanse.  

Radny  Zbigniew  Bujak  zapytał,  czy  wiadomo  coś  na  temat  planu  zagospodarowania
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przestrzennego.

W odpowiedzi, Wójt Gminy wyjaśnił, że jest to kula u nogi, z jaką boryka się urząd. Jak wiadomo,

byliśmy już prawie na końcu tej procedury i musieliśmy się wrócić do punktu wyjścia, w związku z

wprowadzeniem ustawy o rewitalizacji. 

Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Dariusz Korczyński dodał, że zostały

jeszcze  dwa  uzgodnienia,  z  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  i  Konserwatorem

Zabytków, które są w trakcie.

Wójt Gminy dodał, że cały czas zabiegamy o te miejsca w gminie, które pomimo wskazywanych

przez konserwatora  ograniczeń –  staramy się  wprowadzić  do planu;  czekamy na ostateczną

opinię. Wójt wyjaśnił, że coraz trudniej jest rozmawiać, gdyż gmina Masłów dysponuje dużymi

terenami przeznaczonymi pod budowę mieszkalną.  

Radny Piotr Zegadło zapytał, czy są jakieś ustalenia w sprawie drogi wojewódzkiej. 

Wójt  Gminy odpowiedział,  że jest przygotowana koncepcja,  jednak nie został  podjęta decyzja

o zleceniu projektu na tę drogę. W tej sprawie, Wójt prowadził szereg różnych rozmów i na tę

chwilę jeszcze nie można powiedzieć, że to zadanie nie będzie realizowane z programu Polski

Wschodniej,  czekamy  na  decyzję  Marszałka.  Wójt  przedstawił  planowaną  w  koncepcji  trasę

przebiegu drogi.

Mieszkaniec gminy – P.K. zwrócił się do radnego Piotra Zegadło z zapytaniem dotyczącym pisma

złożonego do radnego, czy wiadomo coś w tej sprawie.

Radny Piotr Zegadło odpowiedział, ze przygotował odpowiedź, którą przekaże po sesji.

Mieszkaniec  zwrócił  się  do  Kierownika  Korczyńskiego;  odnośnie  linii  zabudowy  przy  górze

Radostowej, z pytaniem jaka faktycznie długość została wpisana do uzgodnień z Wojewódzkim

Konserwatorem Zabytków, gdyż wpływają sprzeczne informacje.

Kierownik  Korczyński  odpowiedział,  że  w  pierwszej  wersji  proponowana  zabudowa  przy  ul.

Radostowej  zakładała   głębokość 30 m i  przy drodze gruntowej  również  30 m.  Konserwator

wniósł sprzeciw twierdząc, że ingeruje to w krajobraz, dlatego podjęliśmy próbę wprowadzenia

poszerzenia pasa zabudowy w części dolnej, rezygnując z tej zabudowy w części górnej. Taką

korektę  graficzną  urbanista  wprowadził  i  została  ona  złożona  w  piątek  ubiegłego  tygodnia.

Czekamy na uzgodnienie ze stosownymi instytucjami. Ta korekta graficzna dotyczy poszerzenia

tego terenu budowlanego przy ul. Radostowa na głębokość około 80 m. 

Mieszkaniec gminy zwrócił  się do radnego Roberta Fortuny o zorganizowanie w trybie pilnym

spotkania z mieszkańcami w sprawie planu zagospodarowania, gdyż jest to szósta czy siódma

zmiana i  mieszkańcy chcą się wypowiedzieć jeszcze przed uzgodnieniem planu.  Mieszkaniec

gminy dodał, że w ubiegłym tygodniu rozmawiał z Wójtem i była mowa o głębokości 80 – 100 –

120 m. 

Wójt Gminy zabrał głos informując, że nie rozmawiali tak; „ja mówiłem Panu, że 60 – 90 m, a Pan

mówił, że dobrze by było 100 – 120 m”. 
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Mieszkaniec Gminy odpowiedział, że okazuje się, że jest 30.

Kierownik Korczyński wyjaśnił jeszcze raz, że 80 m w dolnej części.

Mieszkaniec  gminy  podkreślił,  że  z  dokumentów które  przeglądał  u  Konserwatora  zabytków

wynika,  że góra Radostowa jest  jedynym zabytkiem wpisanym na listę konserwatorską i  jeśli

pamięć nie myli – to Rada Gminy wnioskowała o wpisanie tej góry na listę zabytków.

Wójt Gminy zapewnił mieszkańca i wszystkich mieszkańców, że urząd bardzo poważnie traktuje

sprawę planu zagospodarowania. Wójt podkreślił, że decyzja Konserwatora zabytków nie zależy

od  urzędu  i  urzędników.  Pojawiające  się  zmiany  wynikają  z  prowadzonych  rozmów,  Wójt

przypomniał, że zaczynaliśmy rozmowę od 30 m, dlatego w jego odczuciu gmina robi wszystko,

by spełnić oczekiwania mieszkańców.  

Pan Tomasz Zbróg -  Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego złożył  podziękowanie za

zaproszenie na posiedzenie Rady i dodał, że jeśli Rada wyraża taką wolę – będzie uczestniczył

kolejnych  w posiedzeniach.  Radny Sejmiku  poinformował  o  możliwości  skorzystania  z  porad

prawnych i zadeklarował, że jeśli jest taka wola – zgłosi sprawę omawianej wcześniej drogi. 

Radna Teodora Jagiełło zwróciła się do członków doraźnej Komisji ds. zmiany Statutu z prośbą

o pozostanie po sesji w celu dokonania ustaleń.

Brak więcej głosów w tym punkcie.

Ad. 21.

Sprawy organizacyjne, komunikaty. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  Masłów  przypomniał  o  konieczności  złożenia  oświadczeń

majątkowych, w związku ze z zbliżającym się terminem. 

Wójt Gminy Masłów zaprosił na eliminacje do XL Buskich Spotkań z Folklorem w dniu 01.05.2016

roku o godz. 11:00 w Ciekotach.

Brak więcej tematów w tym punkcie.

Ad. 22.

Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady Gminy Masłów Sylwester Wojtyna podziękował

za udział w XX sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 15:57 – zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Joanna Synak /-/ Sylwester Wojtyna
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