
Protokół Nr XXVI/2016

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 07 października 2016 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XXV z poprzedniej sesji.

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

6. Informacja Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa dotycząca komunalizacji

działki nr 895 położonej w Mąchocicach Kapitulnych.

7. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustanowienia  nagrody  pod  nazwą  „Nagroda  Gospodarcza  Gminy

Masłów”.

8. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji do spraw petycji.

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/182/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 26 lutego

2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego.

10. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/200/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28

kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego.

11. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/201/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28

kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego.

12. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/202/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28

kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego.

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

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

Masłów na lata 2016 – 2026.

15. Interpelacje i zapytania.

16. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

17. Zakończenie obrad. 

Ad. 1.

Otwarcie sesji. 

Stosownie do  art.  20  ust.  1  ustawy o samorządzie gminnym,  w dniu 07  października 2016 roku

o godzinie 15:08, 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 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 do porządku obrad zgłoszona została zmiana polegająca na

dodaniu punktów: 14a) Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za

I  półrocze  2016  roku,  14b)  Przedstawienie  informacji  o  kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy

finansowej za I  półrocze 2016 roku i  14c) Przedstawienie informacji  o przebiegu wykonania planu

finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku. Materiały zostały przekazane w ustawowym

terminie, tj. do końca sierpnia.

Brak więcej uwag w tym punkcie.

Radni, w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie przyjęli proponowaną zmianę.

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

protokołu. 

Ad. 4.

Przyjęcie protokołu Nr XXV 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 XXV/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  uzupełnił  informując,  że  w  ramach  programu  Regionalnego

Programu Operacyjnego,  w  ramach  działania  4.1,  Gmina Masłów jako  jedna z  15  gmin  otrzyma

dofinansowanie na zakup wozu strażackiego dla jednostki w Masłowie Pierwszym. Wójt poinformował

także  o  spotkaniu  z  opiekunami  komisji  Rady,  w  związku  z  wejściem  w  życie  nowego  Statutu

i  obowiązkami  wynikającymi  ze  zmian.  Wójt  poinformował  także  o  remontach  dróg  gminnych

i realizowanych zadaniach inwestycyjnych. 

Radna  Małgorzata  Kozubek  zapytała,  czy  odpady   budowlane  również  będą  odbierane  od

mieszkańców.
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Wójt gminy odpowiedział, że kwestie te są jeszcze sprawdzane przez mecenasów, jednak gmina dąży

do tego, by dwa razy w roku odpady budowlane były odbierane.

Radny Andrzej Pedrycz zapytał o rozbudowę szklaków turystycznych w ramach rewitalizacji.

W odpowiedzi Wójt wyjaśnił, że szlaki turystyczne nie mogą być realizowane w ramach rewitalizacji,

gdyż  rewitalizacja  wiąże  się  z  utratą  funkcji,  które  wcześniej  pełniły  tereny  rewitalizowane.

W  przypadku  centrum  Masłowa,  ta  funkcja  jest  spełniona,  gdyż  obejmuje  teren,  dotychczas

wykorzystywany na cele lotniska. Taka sama sytuacja jest w Wiśniówce, gdzie w grę wchodzą tereny

użytkowane do niedawna przez kopalnię. Wójt omówił pokrótce harmonogram działań przyjętych do

realizacji i  środki finansowe na te cele. Wójt poinformował także o rozmowach dotyczących podwyżki

cen wody, w których przedstawiciele gminy zabiegają by tych podwyżek nie było. Wszystko wskazuje

na to, że rozmowy przyniosą oczekiwany efekt.

Nie zgłoszono więcej uwag, sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 6.

Informacja Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa dotycząca komunalizacji

działki nr 895 położonej w Mąchocicach Kapitulnych.

Rady  Ryszard  Filipowicz  –  Przewodniczący  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami

i Rolnictwa przedstawił informację (stanowi załącznik protokołu) wypracowaną przez Komisję w dniu 3

września br.,  wraz z wnioskiem w sprawie przyjęcia do wiadomości i  zaakceptowania przez Radę

Gminy  materiałów  przygotowanych  do  komunalizacji,  które  zostaną  wyłożone  do  publicznej

wiadomości na okres 30 dni.

Nie zgłoszono uwag do informacji. 

Rada Gminy przyjęła do wiadomości i zaakceptowała materiały przygotowane do komunalizacji.

Ad. 7.

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Nagroda Gospodarcza Gminy Masłów”. 

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato przypomniał, że w ubiegłorocznej edycji nagrodę zdobyła Piekarnia

w Mąchocicach Kapitulnych Pana Ernesta Nogi. 

Pan Grzegorz Piwko – Doradca Wójta omówił zmiany proponowane w projekcie uchwały. 

Nie zgłoszono uwag.

Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy  w  dniu  07.X.2016  r.  pozytywnie

zaopiniowała projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów, na posiedzeniu w dniu 03.X.br. zaopiniowała pozytywnie projekt (stanowi

załącznik).

Uchwała Nr XXVI/240/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą

„Nagroda Gospodarcza Gminy Masłów” – została przyjęta 15 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała

stanowi załącznik protokołu.
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Ad. 8.

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji do spraw petycji.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów Sylwester Wojtyna poinformował, na podstawie Statutu Gminy

Masłów przyjętego na poprzedniej sesji należy powołać komisję i zaproponował, by składała się ona

z pięciu radnych.

W związku z brakiem innych wniosków, co do wielkości komisji, Przewodniczący poprosił o zgłaszanie

kandydatur.

Radny Mirosław Januchta zabrał głos, informując że z uwagi na fakt, iż jest to bardzo ważna komisja –

jej  członkami  powinni  być  przewodniczący  wszystkich  komisji  stałych;  Rada  zaufała  im  już  raz,

wybierając ich na przewodniczących.

Radny Andrzej Pedrycz poparł zdanie przedmówcy.

Radna Regina Chyb zwróciła uwagę na fakt, iż w Radzie Gminy są radni, którzy pracują tylko w jednej

komisji i według niej, w pierwszej kolejności te osoby powinny się znaleźć w powoływanej komisji.

Przewodniczący  Rady wyraził  wolę  pracy  w  komisji  i  zapytał  o  zgody Przewodniczących Komisji

stałych.

Radna Regina Chyb nie wyraziła zgody.

Radny Robert Fortuna wyraził zgodę.

Radny Andrzej Januchta nie wyraził zgody.

Radny Piotr Zegadło wyraził zgodę.

Radny Janusz Obara wstrzymał się.

Radny Ryszard Filipowicz wyraził zgodę. 

Radny Zbigniew Bujak wyraził zgodę.

W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń, Przewodniczący Rady zamknął listę kandydatur.

Radni, w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie przyjęli listę kandydatur.

Przewodniczący  Rady  zapytał  Mecenasa,  czy  zgodnie  z  nowym  Statutem,  komisja  może

ukonstytuować się na pierwszym posiedzeniu.

Adwokat Konrad Kamiński odpowiedział, że jest to prawidłowo.

Przewodniczący poprosił  o  przyjęcie  projektu uchwał,  z  pominięciem funkcji  i  odczytał  propozycję

zapisu § 1.

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  na  posiedzeniu  w  dniu  05.09.br.  pozytywnie  zaopiniowała  projekt

(stanowi załącznik protokołu).

Uchwała Nr XXVI/241/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie powołania Komisji do spraw petycji

– została przyjęta 15 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 9.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/182/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 26 lutego

2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego.

Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór omówiła projekt uchwały. 
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Wójt Gminy uzupełnił wypowiedź informując, że wspólnie z Powiatem Kieleckiem, gmina przygotowuje

dokumentację tej drogi do złożenia wniosku o dofinansowanie na przyszły rok. 

Brak uwag.

Komisja  do  spraw Inwestycji,  w  dniu  03.10.br.  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  (stanowi

załącznik protokołu).

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

Uchwała Nr XXVI/242/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie  zmiany Uchwały Nr XIX/182/2016

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

Powiatu  Kieleckiego –  podjęta  została  w  głosowaniu:  15  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik

protokołu.

Ad. 10.

Projekt  uchwały  w  sprawie  uchylenia  Uchwały  Nr  XXI/200/2016  Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  28

kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego.

Skarbnik Gminy Masłów przedstawiła projekt.

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie.

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

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

Uchwała Nr XXVI/243/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/200/2016

Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla

Powiatu  Kieleckiego  –  została  przyjęta  w  głosowaniu  15  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała  stanowi

załącznik protokołu.

Ad. 11.

Projekt  uchwały  w  sprawie  uchylenia  Uchwały  Nr  XXI/201/2016  Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  28

kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego.

Małgorzata Kumór Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały. 

Nie zgłoszono uwag.

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

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

Uchwała Nr XXVI/244/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/201/2016

Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla

Powiatu  Kieleckiego –  przyjęta  została  w  głosowaniu  15  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała  stanowi

załącznik protokołu. 

Ad. 12.

Projekt  uchwały  w  sprawie  uchylenia  Uchwały  Nr  XXI/202/2016  Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  28

kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego.
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Skarbnik Gminy Masłów omówiła powyższy projekt uchwały. 

Nie zgłoszono uwag.

Komisja do spraw Inwestycji zaopiniowała pozytywnie projekt.

Komisja Budżetu i Finansów również pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt.

Uchwała Nr XXVI/245/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/202/2016

Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla

Województwa Świętokrzyskiego – została podjęta 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik

protokołu. 

Ad. 13.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów.

Skarbnik Gminy poprosiła o przyjęcie autopoprawki i przedstawiła projekt uchwały.

Brak uwag w tym punkcie.

Radni, w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie przyjęli autopoprawkę. 

Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką (stanowi

załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uwzględniając autopoprawkę

(stanowi załącznik).

Uchwała Nr XXVI/246/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy

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

Ad. 14. 

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

Masłów na lata 2016 – 2026.

Pani  Małgorzata  Kumór  –  Skarbnik  Gminy  zgłosiła  autopoprawkę,  będącą  konsekwencją  zmian

prowadzonych do budżetu i przedstawiła projekt uchwały. 

Brak głosów w  tym temacie.

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

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

Uchwała Nr  XXVI/247/2016  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zmiany  uchwały w  sprawie

Wieloletniej  Prognozy  Finansowej Gminy  Masłów na  lata  2016  –  2026 –  podjęta została  15

głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 14a.

Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za I półrocze 2016 roku.

Skarbnik Gminy Masłów odczytała uchwałę Nr 2530/2016 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 września 2016 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu

wykonania budżetu gminy Masłów za i półrocze 2016 roku (stanowi załącznik protokołu). 
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Brak uwag w tym punkcie.

Informacja została przyjęta.

Ad. 14b.

Przedstawienie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r.

Skarbnik Gminy przedstawiła informację, będącą załącznikiem niniejszego protokołu.

Brak uwag w tym punkcie.

Informacja została przyjęta.

Ad. 14c.

Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

2016 roku.

Pani Bożena Sawicka – Główny Księgowy przedstawiła informację, stanowiącą załącznik protokołu.

Brak uwag w tym punkcie.

Informacja została przyjęta.

Ad. 15.

Interpelacje i zapytania.

Radna  Teodora  Jagiełło  zgłosiła,  przy  okazji  budowy  chodnika  po  stronie  zachodniej,  potrzebę

wykonania rowu odwadniającego na wysokości Państwa Pniaków do Państwa Michtów. 

Wójt Gminy odpowiedział, że w poniedziałek, przy okazji rozmowy z panem Miciejewskim zgłosi tę

sprawę. 

Radny Robert  Fortuna podziękował za reperację drogi koło mostu w Brzezinkach i  zgłosił  sprawę

wymiany drzwi w ośrodku zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych, które są w bardzo złym stanie.

Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  sprawa  jest  znana,  w  ubiegłbym roku  podczas  rozmowy z  panem

Franasikiem  problem  ten  by  poruszany.  Jednak,  w  związku  z  planowaną  kompleksową

termomodernizacją  budynku  –  nie  planujemy  żadnych  radykalnych  działań  remontowych.  Wójt

zadeklarował, że porozmawia w tej sprawie i wspólnie z dyrekcją podejmie decyzję, w jaki sposób

zabezpieczyć wejście do budynku.

Radny  Ryszard  Filipowicz  poinformował,  że  na  wczorajszym  spotkaniu,  Rada  Sołecka  poruszyła

problem częstych wyłączeń prądu w Dąbrowie Koszarka, szczególnie w weekendy, bez uprzedzenia.

Radny poprosił o interwencję w tej sprawie.

Wójt Gminy zadeklarował zainteresowanie tematem.

Radny Andrzej Pedrycz poprosił, o obcięcie wystających gałęzi na ul. Kopcówki w Woli Kopcowej.

Radny Piotr Zegadło podziękował Wójtowi i pracownikom za bardzo dobrze przygotowany wniosek

o dofinansowanie zakupu wozu strażackiego. Radny wspomniał, że w związku z tym, w przyszłości,

warto pomyśleć o przystosowanie budynku strażnicy do odpowiednich standardów. 

Wójt Gminy zachęcił do udziału w spotkaniu organizowanym po sesji, w sprawie projektu rewitalizcji.
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Radny Filipowicz podziękował za udział w II Sołeckich Mistrzostwach w Grillowaniu organizowanych

w Dąbrowie.

Radny  Zbigniew  Bujak  podziękował  za  naprawę  drogi  w  Mąchocicach  Kapitulnych  –  Zakaniów.

Niestety, w wyniku budowy sieci kanalizacyjnej nieopodal powstała druga dziura. 

W odpowiedzi, Wójt poinformował, że wykonawca, który budował sieć ma obowiązek usunąć usterki

powstałe w wyniku prac, wobec czego problem zostanie zgłoszony.

Radny Bujak poinformował, że mieszkańcy wnioskują o ustawienie znaku ograniczającego prędkość

do 40 km/h na tej drodze i poprosił o dowieszenie lamp na słupach za strażnicą, które strażacy sami

pozyskali i umiejscowili.

Wójt Gminy zaproponował złożenie wniosku do budżetu na 2017 r., termin upływa 10 października br.

Radny Pedrycz zgłosił problem z pierwszeństwem na drodze – ul. Graniczna i Dębowa, stąd prośba

o ustawienie znaku. 

Sołtys  sołectwa  Mąchocice  Kapitulne  Jan  Sobecki  zgłosił  poruszany  już  problem  oznakowania

miejscowości  Mąchocice  Kapitulne  i  poprosił  o  ustawienie  czytelnych  znaków  we  właściwych

miejscach (wjazd od Ciekot).  Sołtys zgłosił  także problem uciążliwego zapachu z kanalizacji,  m.in.

w szkole i ośrodku zdrowia w Mąchocicach. 

Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  problem  jest  znany  nie  tylko  w  Mąchocicach  Kapitulnych  ale  też

w innych częściach gminy. Sprawa jest monitorowana przez spółkę Wodociągi Kieleckie.  

Mieszkaniec  Gminy  zabrał  głos  w  sprawie:  podziękowań  za  zamieszczenie  pełnej  informacji  nt.

posiedzeń  komisji  na  stronie  Biuletynu  Informacji  Publicznej  i  zgłosił  brak  informacji,  na  tablicy

ogłoszeń w Ciekotach, dot. spotkania w sprawie funduszu sołeckiego. 

Sołtys  sołectwa  Ciekoty  Roman  Kołomański  odpowiedział,  że  informacje  były  wywieszone  na

wszystkich tablicach, a zgłaszający otrzymał sms w tej sprawie. 

Mieszkaniec Gminy dodał, że często fotografuje tablicę. Ponadto, na stronie gminy również nie było tej

informacji.

Radny Janusz Obara zwrócił uwagę, że na tablicach ogłoszeń są też inne ogłoszenia, plakaty i często

zdarza się, że zakrywają ogłoszenia urzędowe.

Brak więcej głosów w tym punkcie.

Ad. 16.

Sprawy organizacyjne, komunikaty. 

Przewodniczący Rady Gminy, w imieniu artystki Pani Bronisławy Ryś, zaprosił zebranych na wernisaż

”Moja dusza kolorami śpiewa” w dniu 09.10.br. w CE Szklany Dom w Ciekotach. 

Wójt Gminy zaprosił na uroczystość z racji obchodów Dnia Edukacji Narodowej – 14 października

w CE Szklany Dom w Ciekotach.

Kierownik  referatu  Budownictwa  i  Gospodarki  Przestrzennej  Dariusz  Korczyński  poinformował  na

jakim  etapie  są  prace  dotyczące  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania

Przestrzennego i przedstawił planowane terminy uchwalenia dokumentu.
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Wójt  Gminy  dodał,  że  wszędzie  tam,  gdzie  była  możliwość,  pozytywnie  rozpatrzono  wnioski

mieszkańców. Wójt podziękował za cierpliwość.

Radna Małgorzata Kozubek poinformowała o planowanym terminie Zjazdu Powiatowego Sołtysów

(29.X.2016 r., sobota, godz. 10:00 w Centrum Geologicznym w Podzamczu).

Wójt Gminy podziękował sołtysom za organizację zebrań sołeckich i poinformował, że na zebraniu

w Domaszowicach, ponownie wybrano Pana Artura Lisa na funkcję sołtysa. Wójt dodał, że urząd stara

się,  by  wszystkie  informacje  docierały  do  mieszkańców,  wobec  czego  harmonogram spotkań  nt.

funduszu sołeckiego również był zamieszczony na stronie. 

Nie zgłoszono więcej uwag.

Ad. 17.

Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady Gminy Masłów Sylwester Wojtyna podziękował za

udział w XXVI sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 16:35 – zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Joanna Synak /-/ Sylwester Wojtyna
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