
Protokół Nr XXIII/2016

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 28 czerwca 2016 roku

Tematyka sesji:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu Nr XXII z poprzedniej sesji.

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

 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie za rok 2015.

 7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie za 2015 rok. 

 8. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  sieci  oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach

podstawowych.

 9. Projekt  uchwały  w  sprawie  wprowadzenia  samorządowego  Programu  dla  rodzin

wielodzietnych Gminy Masłów. 

 10. Procedura absolutorium

a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za

2015 roku,

b) informacja o stanie mienia komunalnego gminy,

c) przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  sprawozdaniu  rocznym  z

wykonania budżetu za 2015 rok,

d) stanowisko Komisji Rewizyjnej,

e) przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  wniosku  Komisji  Rewizyjnej

w sprawie absolutorium,

f) dyskusja,

g) projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze

sprawozdaniem

z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2015 rok.

h) projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  Wójtowi  Gminy  Masłów  absolutorium  z  tytułu

wykonania budżetu za 2015 rok.

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

 12. Projekt  uchwały w sprawie  zmiany uchwały  w sprawie  Wieloletniej  Prognozy Finansowej

Gminy Masłów na lata 2016 – 2026.

 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/180/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 26
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lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

 14. Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Masłów działek nr 520/2 i nr

520/3  położonych  w  Brzezinkach  oraz  wyrażenia  zgody  na  ustanowienie  służebności

gruntowej na nieruchomości nr 520/2 położonej w Brzezinkach.

 15. Projekt uchwały w sprawie określenia dodatkowych przystanków komunikacyjnych na terenie

Gminy Masłów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Masłów oraz warunków

i zasad korzystania z tych obiektów.

 16. Projekt  uchwały  w  sprawie poparcia  inicjatywy  społecznej  na  rzecz  budowy  obwodnicy

Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej DK 73 Wiśniówka – Jasło.

 17. Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Masłów.

 18. Interpelacje i zapytania.

 19. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

 20. Zakończenie obrad. 

Ad. 1.

Otwarcie sesji. 

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

o  godzinie  13:05,  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 10 radnych – 66,7 % 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  wpłynął  wniosek  Komisji  ds.  Zmiany  Statutu  o

wykreślenie punktu 17 – projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Masłów, z uwagi na fakt, iż

Komisja nie ustaliła ostatecznej wersji projektu uchwały.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Radni, w głosowaniu 10 „za”, jednogłośnie przyjęli proponowaną zmianę.

Porządek obrad wraz ze zmianą został przyjęty 10 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik

protokołu. 
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Ad. 4.

Przyjęcie protokołu Nr XXII z poprzedniej sesji.

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

treści zawartych w protokole.

Radni, w głosowaniu 10 „za”, jednogłośnie przyjęli protokół Nr XXII/2016 z poprzedniej sesji Rady

Gminy Masłów. 

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  Masłów  Tomasz  Lato  dodał,  że  Sołtysem  Roku  2016  w  Gminie  Masłów  został

wybrany pan Edward Mazur z Woli Kopcowej.  Wójt  Gminy i Przewodniczący Rady, w imieniu

zebranych złożyli gratulacje panu sołtysowi Edwardowi Mazurowi.

Nie zgłoszono uwag, sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 6.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie za rok 2015.

Pani  Krystyna  Nowakowska  –  Dyrektor  Gminnego  Ośrodka  Kultury  i  Sportu  w  Masłowie

przedstawiła sprawozdanie, stanowiące załącznik niniejszego protokołu.

Brak uwag w tym punkcie.

Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy,  w  dniu  23.06.br.  pozytywnie

zaopiniowała powyższe sprawozdanie (stanowi załącznik protokołu).

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  na  posiedzeniu  w  dniu  23.06.2016  r.  zaopiniowała  pozytywnie

przedstawiony dokument (stanowi załącznik).

W głosowaniu 10 „za”, jednogłośnie radni przyjęli przedstawione sprawozdanie.

Ad. 7.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie za 2015 rok. 

Pani  Marta Orska – pełniąca obowiązki  Kierownika Gminnej Biblioteki  Publicznej  w Masłowie

przedstawiła sprawozdanie (stanowi załącznik protokołu).

Nie zgłoszono uwag.

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

przedstawione sprawozdanie.

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  w  dniu  23.06.br.  pozytywnie  zaopiniowała  powyższy dokument

(stanowi załącznik).

Radni, w głosowaniu 10 „za”, jednogłośnie przyjęli omawiane sprawozdanie.
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Ad. 8.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

Kierownik Samorządowego Zespołu Obsługi Oświaty Irena Kundera przedstawiła szczegółowo

projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

Przybył radny Piotr Zegadło.

Komisja Oświaty, Kultury Opieki Społecznej i Promocji Gminy w dniu 23.06.2016 roku, pozytywnie

zaopiniowała projekt (stanowi załącznik protokołu).

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

Uchwała  Nr  XXIII/209/2016  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  ustalenia  sieci  oddziałów

przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych –  została  przyjęta  w  głosowaniu  11  „za”,

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 9.

Projekt  uchwały  w  sprawie  wprowadzenia  samorządowego  Programu  rodzin  wielodzietnych

Gminy Masłów.

Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej  Aneta  Kułak  przedstawiła  projekt  uchwały

i zgłosiła autopoprawkę w § 2 pkt 2 załącznika, gdzie zamiast gminy „Kije” powinno być „Masłów”.

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy są już jakieś sygnały dotyczące zgłoszeń do

programu.

Kierownik GOPS odpowiedziała, że do ogólnopolskiej karty z terenu gminy przystąpiło Centrum

Edukacyjne  Szklany  Dom.  Natomiast  na  szczeblu  samorządowym,  prowadzone  są  rozmowy

m.in. z Przedwiośniem.

Zastępca  Wójta  Gminy  Masłów  Monika  Dolezińska  –  Włodarczyk  dodała,  że  firma  Kiel-Inox

zaoferowała zniżkę w ramach tej akcji; prowadzone są również rozmowy z MOSiR Kielce.  

Nie zgłoszono więcej uwag.

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

projekt (stanowi załącznik).

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

Radni, w głosowaniu 11 „za” przyjęli zgłoszoną autopoprawkę.

Uchwała Nr XXIII/210/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie wprowadzenia samorządowego

Programu  rodzin  wielodzietnych  Gminy  Masłów –  podjęta  została  11  głosami  „za”,

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 10.

Procedura absolutorium
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a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za

2015 roku.

Skarbnik  Gminy Masłów Małgorzata  Kumór  przedstawiła  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu

gminy za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym (stanowią załącznik protokołu).

Brak uwag w tym punkcie.

Przybył radny Zbigniew Bujak.

b) informacja o stanie mienia komunalnego gminy.

Skarbnik Gminy omówiła informację o stanie mienia komunalnego gminy, stanowiącą załącznik

protokołu.

Brak uwag w tym punkcie.

c) przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  sprawozdaniu  rocznym

z wykonania budżetu za 2015 rok.

Skarbnik  Gminy  odczytała  uchwałę  Nr  2493/2016  II  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej  w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii  o sprawozdaniach

z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2015 rok (stanowi załącznik protokołu).

d) stanowisko Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Janusz  Obara  odczytał  stanowisko  Komisji  w  sprawie

udzielenia  Wójtowi  Gminy  Masłów  absolutorium  z  tytułu  wykonania  budżetu  za  2015  rok,

wypracowane na posiedzeniu Komisji w dniu 13 maja 2016 roku (stanowi załącznik).  

e) przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  wniosku  Komisji  Rewizyjnej

w sprawie absolutorium.

Przewodniczący Rady odczytał  uchwałę Nr 2385/15 II  Składu Orzekającego Regionalnej  Izby

Obrachunkowej  w  Kielcach  z  dnia  18  maja  2016  roku  w  sprawie  opinii  o  wniosku  Komisji

Rewizyjnej Rady Gminy Masłów w sprawie absolutorium (stanowi załącznik protokołu).

f) dyskusja.

Przewodniczący  Rady  zaznaczył,  że  przyszło  Radzie  udzielić  opinii  do  budżetu,  który  jest

rekordowy – przekraczający 30 mln zł. Przewodniczący podziękował Wójtowi i Pani Skarbnik za

rozliczenie go.  

Radny Piotr Zegadło zapytał, w odniesieniu do zapisów opinii Regionalnej izby Obrachunkowej

w zakresie rozliczenia dotacji i niedoszacowania tych kwot, czy ktoś się zdecydował wystąpić na

drogę sądową w tej kwestii.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie zna takiego samorządu, ale być może w skali kraju takie

sytuacje się zdarzają. W naszym województwie nie spotkała się z taką sytuacją.

Radna Regina Chyb zapytała o kwotę około 5 mln należności wymagalnych, czy z tego tytułu coś

wpłynęło. Radna poprosiła o przedstawienie tej kwoty.

Skarbnik  Gminy  udzieliła  odpowiedzi,  informując  że  stan  należności  wymagalnych  to

5.762.710,97  zł  z  czego  prawie  milion  to  zaliczka  alimentacyjna  i  funduszu  alimentacyjnego
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(dokładnie  897.381,93  zł).skarbnik  Gminy  dodała,  że  wiadomo,  jak  funkcjonuje  ten  obszar

należności. Pozostała kwota, to m.in. ponad dwa miliony wynosi podatek od podatnika w stanie

upadłości.  Póki  proces  upadłościowy  się  nie  zakończy  –  należy  ten  proces  uwidaczniać

w księgach. Pozostała część kwoty to opłaty nieściągalne, które występują w samorządzie, m.in.

z tytułu podatków i opłat za gospodarowanie odpadami.

Nie zgłoszono więcej pytań.

g) projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2015 rok.

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

projekt uchwały (stanowi załącznik).

Komisja  do  spraw Inwestycji,  w  dniu  27.06.2016  r.  zaopiniowała  pozytywnie  projekt  uchwały

(stanowi załącznik protokołu). 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i  Rolnictwa, dnia 27.06.2016r. pozytywnie

zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).

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

Uchwała  Nr  XXIII/211/2016  Rady Gminy Masłów w sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2015 rok –

została przyjęta w głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

h) projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  Wójtowi  Gminy  Masłów  absolutorium  z  tytułu

wykonania budżetu za 2015 rok.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad projektem uchwały.

Uchwała  Nr  XXIII/212/2016  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  udzielenia  Wójtowi  Gminy

Masłów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok – podjęta została 12 głosami

„za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 11.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów.

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy przedstawiła  szczegółowo  projekt uchwały i zgłosiła

autopoprawkę w załączniku 1 strona 1 dział 710 oraz w załącznikach 6 i 7. 

Brak głosów w tym punkcie.

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

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

Radni, w głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie przyjęli proponowane autopoprawki. 

Uchwała Nr XXIII/213/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej

gminy Masłów – została przyjęta w głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik

protokołu.
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Ad. 12. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Masłów na lata 2016 – 2026.

Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór przedstawiła projekt uchwały. 

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  XXIII/214/2016  Rady  Gminy  Masłów  w sprawie zmiany  uchwały w sprawie

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2016 – 2026 – podjęta została 12

głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 13.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/180/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 26 lutego

2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

Skarbnik Gminy Masłów przedstawiła projekt uchwały, zgłaszając jednocześnie autopoprawkę w

nazwie zadania. 

Nie zgłoszono uwag.

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

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

Radni, w głosowaniu 12 „za” przyjęli autopoprawkę jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIII/215/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/180/2016

Rady Gminy Masłów z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

dla  Powiatu Kieleckiego – została  podjęta  12 głosami  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała  stanowi

załącznik protokołu. 

Ad. 14.

Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Masłów działek nr 520/2 i nr 520/3

położonych  w Brzezinkach  oraz  wyrażenia  zgody na  ustanowienie  służebności  gruntowej  na

nieruchomości nr 520/2 położonej w Brzezinkach.

Kierownik referatu Rolnictwa,  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony Środowiska Wojciech Fąfara

przedstawił szczegółowo projekt uchwały. 

Nie zgłoszono uwag.

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki gruntami i Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie projekt

uchwały (stanowi załącznik).

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

Uchwała Nr XXIII/216/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie  odpłatnego nabycia na rzecz

Gminy Masłów działek nr 520/2 i nr 520/3 położonych w Brzezinkach oraz wyrażenia zgody
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na  ustanowienie  służebności  gruntowej  na  nieruchomości  nr  520/2  położonej

w  Brzezinkach –  przyjęta  została  w  głosowaniu  12  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik

protokołu. 

Ad. 15.

Projekt  uchwały  w sprawie  określenia  dodatkowych  przystanków komunikacyjnych  na terenie

Gminy  Masłów,  których  właścicielem  lub  zarządzającym  jest  Gmina  Masłów  oraz  warunków

i zasad korzystania z tych obiektów.

Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Dariusz Korczyński omówił projekt

uchwały i zgłosił autopoprawkę załącznika nr 1 do uchwały (stanowi załącznik protokołu). 

Nie zgłoszono uwag.

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

Komisja Budżetu i Finansów również pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt.

W głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie radni przyjęli autopoprawkę. 

Uchwała  Nr  XXIII/217/2016  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  określenia  dodatkowych

przystanków  komunikacyjnych  na  terenie  Gminy  Masłów,  których  właścicielem  lub

zarządzającym jest Gmina Masłów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów –

została podjęta 12 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 16.

Projekt uchwały w sprawie poparcia inicjatywy społecznej na rzecz budowy obwodnicy Morawicy

i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej DK 73 Wiśniówka – Jasło.

Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Dariusz Korczyński odczytał pismo

skierowane do Wójta Gminy Masłów w dniu 25.05.br. (stanowi załącznik protokołu). 

Nie zgłoszono uwag.

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

Uchwała Nr XXIII/218/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie poparcia inicjatywy społecznej

na rzecz budowy obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej DK 73

Wiśniówka – Jasło – została przyjęta w głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik

protokołu. 

Ad. 18.

Interpelacje i zapytania.

Sołtys  sołectwa  Mąchocice  Kapitulne  Jan  Sobecki  zabrał  głos  odnośnie  przystanku

w Mąchocicach Kapitulnych, czy jest to dodatkowy przystanek, czy zmiana istniejącego.

Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Dariusz Korczyński odpowiedział, że

uchwała dotyczy lokalizacji nowych przystanków, ustalonych przez komisję składającą się m.in.
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z  przedstawicieli:  policji  i  Starostwa  Powiatowego  w  Kielcach.  Lokalizacja  przystanku  to  ul.

Podklonówka 95, a w Mąchocicach Kapitulnych posesja nr 10.

Wójt Gminy dodał, że tam będzie zatrzymywał się autobus szkolny.

Sekretarz  Gminy  uzupełnił  informując,  że  zgodnie  z  propozycją  Kierownik  Samorządowego

Zespołu Obsługi Oświaty, wynikającą z potrzeb zgłaszanych przez rodziców, dokonano analizy

wszystkich zgłoszeń. Część z nich pokrywała się z istniejącymi przystankami, wobec powyższego

zweryfikowano  lokalizację  nowych  przystanków i  po  zatwierdzeniu  przedstawiono  propozycję

w uchwale. 

Mieszkaniec gminy A.P. zabrał głos, przedstawiając kilka argumentów dotyczących nagrywania

posiedzeń  Komisji  Rewizyjnej.  W  ocenie  mieszkańca,  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej

rozpatrującej  skargi  mieszkańców winny  być  nagrywane,  gdyż  mają  rodzaj  sprawy  sądowej,

Przewodniczący Komisji jest przewodniczącym składu sędziowskiego, a osoba wnosząca skargę

stoi przed sądem. W takim przypadku, rozbieżność protokołu i nagrania sporządzonego przez

mieszkańca będzie mieć konsekwencje dla protokolanta i komisji,  która poświadczy nieprawdę

w protokole. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że po zapoznaniu się radnych z projektem zmian w Statucie

jest wiele głosów za tym, by powrócić do procedowania zmian. Przewodniczący zachęcił radnych

do wzięcia udziału w pracach komisji.

Mieszkaniec  gminy zwrócił  się  z  pytaniem do radnego  Dolezińskiego,  czy mieszkańcy mogą

uczestniczyć w pracach Komisji Rewizyjnej.

Radny Stanisław Doleziński odpowiedział, że mogą.

Mieszkaniec gminy zapytał, czy to jest wiedza którą radny miał wcześniej, czy nabył ją teraz, czy

zawsze tak było czy od pewnego czasu.

Radny Doleziński zapytał, czy to jest przesłuchanie.

Mieszkaniec odpowiedział, że nie.

Radny Doleziński podziękował. 

Radny  Sejmiku  Województwa  Świętokrzyskiego  Tomasz  Zbróg  poinformował  o  złożonej

interpelacji  w  sprawie  chodnika  w miejscowości  Masłów i  otrzymał  odpowiedź,  że  realizacja

będzie  możliwa,  pod  warunkiem  opracowania  projektu  przez  gminę  Masłów.  Z  informacji

uzyskanych od Wójta wynika, ze gmina jest na etapie opracowania. 

Wójt Gminy Masłów dodał, że w tej chwili gmina nie uzyskała jeszcze zgód od mieszkańców na

pozyskanie gruntu pod przebieg ciągu pieszego, kolejne spotkania w tej sprawie są zaplanowane

w  tym  tygodniu.  Wójt  podziękował  radnemu  Tomaszowi  Zbróg  za  obecność  na  Biesiadzie

Masłowskiej, obecność na sesji Rady Gminy i chęć współpracy z nami.

Pan Zbróg podziękował za zaproszenia.

Radna Małgorzata Kozubek dodała, że inwestycja dotyczy chodnika przy ul. Jana Pawła II, gdzie

Pani Rachwał nie wyrażała zgody na projektowanie.
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Przewodniczący Rady dodał, że ma sygnały od mieszkańców, by przy tej okazji poprawić wjazd

na ul. Świerczyńską, gdzie droga jest połączona pod ostrym kątem  z ul. Jana Pawła.

Brak więcej głosów w tym punkcie.

Ad. 19.

Sprawy organizacyjne, komunikaty. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo skierowane przez Instytut Geografii UJK z prośbą

o wypełnienie anonimowej ankiety, którą radni otrzymali. 

Zastępca Wójta Gminy Masłów Monika Dolezińska – Włodarczyk poinformowała, że 20 lipca br.

(środa) przy ZS w Masłowie Pierwszym, w godzinach 11:00 – 15:00, odbędzie się zbiórka krwi.

Plakaty zostały przekazane sołtysom.

Przewodniczący  Rady  Gminy,  wspólnie  z  Wójtem  Gminy  Masłów  pogratulowali  sołtysowi

Edwardowi Mazurowi wręczyli list gratulacyjny.

Sołtys sołectwa Wola Kopcowa Edward Mazur podziękował urzędowi za ufundowanie nagrody

i sołtysom za wsparcie i kibicowanie.

Radna  Małgorzata  Kozubek  poinformowała,  że  firma  Szkoltex  organizuje  odpłatny  kurs  na

operatora kombajnu, zgłoszenia do sołtysów. 

Brak więcej tematów w tym punkcie.

Ad. 20.

Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady Gminy Masłów Sylwester Wojtyna podziękował

za udział w XXIII sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 14:35 – zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Joanna Synak /-/ Sylwester Wojtyna
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