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Protokół Nr XLIV/2017 

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 28 grudnia 2017 roku 

 

Tematyka sesji: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu Nr XLIII z poprzedniej sesji. 

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

6. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028. 

a) przedstawienie projektu uchwały, 

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

c) dyskusja nad projektem uchwały, 

d) głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2018 rok. 

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej, 

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

c) odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy Masłów, 

d) stanowisko Wójta w sprawie złożonych wniosków, 

e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, 

f) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej na 2018 rok. 

8. Projekt uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego dotyczącego 

wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 

w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. 

9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2018. 

10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają 

z upływem roku budżetowego – 2017. 

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

w 2018 roku. 

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

w 2018 roku. 

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/260/2016 Rady Gminy 

Masłów z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 

Powiatu Kieleckiego w 2017 roku. 

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

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
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Finansowej Gminy Masłów na lata 2017 – 2027.  

16. Interpelacje i zapytania. 

17. Sprawy organizacyjne, komunikaty. 

18. Zakończenie obrad.  

 

Ad. 1. 

Otwarcie sesji.  

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w dniu 28 grudnia 2017 roku 

o godzinie 15:09, w Gminnym Ośrodku Kultury w Masłowie, Przewodniczący Rady 

Gminy Masłów – Sylwester Wojtyna, otworzył obrady. Przewodniczący przywitał 

radnych, sołtysów i przybyłych gości. W sesji uczestniczy 47 Drużyna Harcerska „Iskra”, 

która na ręce Przewodniczącego Rady wręczyła Betlejemskie światełko pokoju i złożyła 

życzenia. 

 

Ad. 2. 

Stwierdzenie quorum. 

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 13 radnych – 86,7% 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. 

Brak uwag w tym punkcie. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o poprawienie punktu 8, gdzie wkradł się błąd 

poprzez powtórzenie słów „porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu w 

sprawie zawarci”.  

W głosowaniu 13”za”, jednogłośnie radni przyjęli poprawkę treści pkt 8. 

Porządek obrad wraz z poprawką został przyjęty 13 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi 

załącznik protokołu.  

  

Ad. 4. 

Przyjęcie protokołu Nr XLIII  z poprzedniej sesji. 

Przewodniczący Rady poinformował, że do Biura Rady nie wpłynęły uwagi dotyczące 

protokołu. 

Radni, w głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie przyjęli protokół Nr XLIII/2017 z poprzedniej 

sesji Rady Gminy Masłów.  

 

Ad. 5. 

Sprawozdanie Wójta z pracy Wójta i Urzędu Gminy w okresie między sesjami. 
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Materiał radni otrzymali w statutowym terminie (stanowi załącznik protokołu). 

Nie zgłoszono uwag, sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

Ad. 6. 

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028. 

a) przedstawienie projektu uchwały, 

Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór przedstawiła szczegółowo projekt uchwały i 

zakres autopoprawki przekazanej Radzie na 14 dni przed sesją. 

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

Uchwałę Nr 2757/2017 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Kielcach z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy 

w Masłowie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2018 – 

2028 odczytała Skarbnik Gminy Masłów (stanowi załącznik protokołu). 

c) dyskusja nad projektem uchwały 

Brak głosów w tym punkcie.  

d) głosowanie nad przyjęciem uchwały 

Radni, w głosowaniu 13 ”za”, jednogłośnie przyjęli autopoprawkę. 

Uchwała Nr XLIV/438/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2018 – 2028 – została przyjęta 13 głosami „za”, jednogłośnie 

i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 7. 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2018 rok. 

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej 

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato przedstawił projekt uchwały budżetowej, informując 

że jest to budżet, który w głównej mierze podporządkowany jest realizacji dużych zadań 

inwestycyjnych z ZIT KOF i RPO. Wójt omówił planowane zadania i wysokość 

wydatków na ich realizację. Dochody zaplanowane są na kwotę 53.895.651,00 zł, 

natomiast wydatki – na kwotę 58.055.409,00 zł. Wójt Gminy podziękował za współpracę 

przy tworzeniu przedstawionego projektu i poprosił o jego przyjęcie.  

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór poinformowała, że opinie Regionalnej Izby 

Obrachunkowej dotyczą projektu budżetu z 15 listopada 2017 roku i wyjaśniła z czego 

wynikała konieczność złożenia autopoprawki do projektu budżetu. 

Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Nr 2756/2017 II Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o projekcie 

uchwały budżetowej Gminy Masłów na 2017 rok (stanowi załącznik protokołu) oraz 

uchwałę Nr 2758/2017 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Kielcach z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu 
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budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Masłów na 2017 rok 

(stanowi załącznik protokołu). 

c) odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy Masłów 

Komisja do spraw Inwestycji, na posiedzeniu w dniu 21 grudnia br., pozytywnie 

zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu). 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, w dniu 22 grudnia 

2017 roku, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (stanowi załącznik). 

W dniu 22.12.2017 roku, Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji 

Gminy zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).  

Komisja Budżetu i Finansów, na posiedzeniu w dniu 22.12.br. zaopiniowała pozytywnie 

omawiany projekt uchwały (stanowi załącznik). 

d) stanowisko Wójta w sprawie złożonych wniosków 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w związku z brakiem wniosków komisji 

stałych przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. 

e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej 

Radny Ryszard Filipowicz zabrał głos jako Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska 

uważa, że kwota przeznaczona w tym budżecie na ochronę środowiska – 6,5 mln zł, jest 

satysfakcjonująca, choć każda kwota jest niewystarczająca.  

Przewodniczący Rady Gminy Masłów podsumowując powiedział, że cieszy się że po raz 

kolejny mamy rekordowy budżet, cieszy się, że nie został on narzucony a był wynikiem 

konsultacji na wielu płaszczyznach, cieszę się, że udało się zachować ten priorytet, który 

przyświeca od początku kadencji, tj. realizacja zadań z udziałem pozyskanych środków. 

Brak kolejnych głosów w tym punkcie. 

f) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej na 2018 rok 

Radni, w głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie przyjęli przedstawioną autopoprawkę.  

Uchwała Nr XLIV/439/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Masłów na 2018 rok – podjęta została 13 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała 

stanowi załącznik protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów Sylwester Wojtyna złożył gratulacje Wójtowi 

Gminy i życzył sukcesów w realizacji przyjętych zadań.  

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato podziękował Radzie za przyjęcie uchwały 

i pracownikom za pomoc przy jego tworzeniu. 

 

Ad. 8.  

Projekt uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego dotyczącego 

wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 

w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. 

Pan Zbigniew Zagdański – Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały.  
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Radna Teodora Jagiełło zabrała głos mówiąc, że analizując wypowiedź pana Sekretarza 

nie dopatruje się w tym ogromnych zysków, ponieważ oświetlenie uliczne pozostaje po 

staremu. Możemy mieć kilkanaście tysięcy zysku, przy czym koszty już na początku to 

3.000 zł. Czyli mówiąc wprost, może to być 10.000 zł albo mniej. Niektóre gminy w to 

nie weszły, czyli jakieś ryzyko istnieje. 

Wójt Gminy odpowiedział, że grupa dumpingowa działa na rynku od kilku lat 

i porównując ceny obecnego dostawcy okazuje się, że różnią się one nieznacznie. Ale 

bazując na cenach płaconych obecnie przez jednostki i przeliczając na ilość zużytej 

energii i koszty jakie mamy w tym momencie w grupie zakupowej, pojawia się 52.000 zł 

zysku, jeżeli utrzymane zostaną te kwoty. Wójt szczegółowo wyjaśnił motywy podjęcia 

tej decyzji. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przypomnienie, kwoty dużej i planowanej 

oszczędności.  

Sekretarz Gminy odpowiedział, że z ostrożności powiedział, że będzie to kilkanaście 

tysięcy zł. Zakładając, że przy rocznym wydatku 160 – 170 tyś. zł na zakup i dystrybucję 

energii do jednostek organizacyjnych, z tego kalkulowane były oszczędności.   

Przewodniczący Rady skonkludował, że będzie to jakieś 10%, a realizując zadanie 

samemu tez musielibyśmy ponieść koszty dokumentacji. 

Sekretarz odpowiedział, że być może nie takie, ale koszty dokumentacji byłyby na pewno. 

Należy również wziąć pod uwagę to, że w przypadku 13 gmin jest to duże zamówienie. 

Radna Małgorzata Kozubek zapytała czy były rozmowy z obecnym dostawcą na temat 

negocjacji ceny. 

Wójt Gminy odpowiedział, że to pytanie należałoby skierować do jednostek, gdyż każda 

indywidualnie podpisywała umowę.  

Radna Jagiełło dodała, że w tym układzie ustawa zamówień publicznych wchodzi w grę. 

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, że jest to  wygodniejsze rozwiązanie, gdyż 

procedurę również trzeba przeprowadzić, a jest większa możliwość negocjacji ceny, 

z uwagi na to, że jest to duże zamówienie.  

Nie zgłoszono więcej uwag.  

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy zaopiniowała 

pozytywnie projekt uchwały.  

Uchwała Nr XLII/397/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

gminy Masłów – podjęta została 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik 

protokołu. 

 

Ad. 9.  

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. 
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Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pani 

Wioletta Lis przedstawiła projekt uchwały.  

Brak dyskusji w tym punkcie. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  

Uchwała Nr XLIV/441/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2018 – została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała 

stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 10.  

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają 

z upływem roku budżetowego – 2017. 

Temat przedstawiła Skarbnik Gminy Masłów.  

Nie zgłoszono uwag do projektu uchwały. 

Komisja ds. Inwestycji pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy pozytywnie 

zaopiniowała powyższy projekt. 

Uchwała Nr XLIV/442/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie uchwalenia wykazu 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2017 – podjęta została 13 

głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 11.  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego 

w 2018 roku. 

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.  

Brak głosów w tym punkcie. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 

Uchwała Nr XLIV/443/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w 2018 roku – została przyjęta w głosowaniu 13 „za”, 

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 12.  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 

w 2017 i 2018 roku. 

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.  

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt. 
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Uchwała Nr XLIV/444/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Kieleckiego w 2018 roku – podjęta została 13 głosami „za”, 

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 13.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/260/2016 Rady Gminy Masłów 

z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 

Kieleckiego w 2017 roku. 

Skarbnik Gminy Masłów poprosiła o sprostowanie omyłki pisarskiej poprzez dopisanie 

„nr” przed numerem uchwały i omówiła projekt.  

Brak głosów w tym punkcie. 

Komisja ds. Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 

Uchwała Nr XLIV/445/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały nr 

XXVIII/260/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w 2017 roku – podjęta została 13 

głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 14.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów. 

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy poprosiła o przyjęcie autopoprawki do 

projektu uchwały, wyjaśniając podstawy jej wniesienia i szczegółowo przedstawiła 

projekt uchwały. 

Brak głosów w  tym punkcie. 

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

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy zaopiniowała 

pozytywnie projekt uchwały.  

Uchwała Nr XLIV/446/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej gminy Masłów – została podjęta 13 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała 

stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 15.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Masłów na lata 2017 – 2027. 

Skarbnik Gminy zgłosiła autopoprawkę, zgłoszoną na komisjach i przedstawiła projekt 

uchwały.  

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja ds. Inwestycji zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 



  8 z 9 

Sesja Nr XLII/2017 Rady Gminy Masłów  

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  

Radni, w głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie przyjęli autopoprawkę. 

Uchwała Nr XLIV/447/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2017 – 2027 – została podjęta 

w głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad.16. 

Interpelacje i zapytania. 

Radna Teodora Jagiełło zgłosiła trzy sprawy: 

1) pozytywna informacja, z podatków CIT i PIT dochody do budżetu wzrosły, co 

oznacza, że mieszkańcy deklarują osiedlanie się na terenie gminy. Prośba, by 

informację o miejscu zamieszkania wszelkimi kanałami informacyjnymi podawać 

cyklicznie po nowym roku; 

2) prośba do radnych powiatowych, o skuteczne działanie w sprawie budowy 

chodnika w Masłowie (od Woli Kopcowej w kierunku lotniska). Radna 

przypomniała historię tego zadania; 

3) ul. Wspólna w Woli Kopcowej, gdzie przez zaniżenie terenu droga jest zalewana. 

Mieszkańcy proszą o interwencję w tej sprawie, gdyż dzieci mają problem 

z dotarciem do szkoły. 

Wójt Gminy odpowiedział, że od początku realizacji tego zadania problem był znany 

i wynikał z ukształtowania terenu i zniszczonych sączków.  

Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Dariusz Korczyński dodał, 

że to zadanie zostało przyjęte do realizacji w budżecie. Zadanie obejmuje odprowadzenie 

wody do rzeki obok działki pana Bronisława Gajdy. 

Radna Jagiełło zapytała, czy wobec tego będzie to realizowane ze środków własnych, nie 

z rękojmi, czy gwarancji. 

W odpowiedzi Wójt Gminy szczegółowo wyjaśnił, że na etapie składania wniosku 

o dofinansowanie ulicy Wspólnej ten problem był znany i omawiany. Wobec tego były 

dwa wyjścia, zrealizować zadanie przyjęte w projekcie, albo wstrzymać się z budową do 

czasu uporządkowania spływu wód. Przyjęte zostało pierwsze rozwiązanie ze 

świadomością, że w późniejszym czasie należy odprowadzić tę wodę do rzeki.  

Sekretarz Gminy Masłów Zbigniew Zagdański zabrał głos odnosząc się do wypowiedzi 

radnej Jagiełło informując, że bezsporne jest to, że przetargi na początku roku 

kalendarzowego wypadają taniej. Wobec tego wspólnie będziemy starać się rozmawiać 

o realizacji tych zadań.  

Wójt Gminy przypomniał, że na inwestycje realizowane wspólnie z powiatem 2018 rok 

mamy zapisane 660.000 zł na chodnik w Woli Kopcowej, na nakładkę w Mąchocicach 

Kapitulnych i na most w Barczy. Wójt omówił planowane zadania inwestycyjne 

i możliwość ich realizacji w partnerstwie z Powiatem Kieleckim.  
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Radny Powiatu Kieleckiego Marian Zarzycki zabrał głos w tej sprawie wyjaśniając pewne 

niekonsekwencje ze strony projektantów i informując jakie działania podejmował jako 

radny. Pan Zarzycki zapytał również o kwestie budżetu na 2018 rok w kontekście budowy 

boiska w Brzezinkach. 

Wójt Gminy poinformował, że stowarzyszenie MSS otrzymało środki na budowę boiska 

treningowego w kwocie 180.000 zł. Wójt szczegółowo wyjaśnił zakres planowanych prac, 

przypomniał o wybudowanym niedawno boisku w Masłowie i dodał, że w ostatnim czasie 

zaobserwować można niepokojące zjawisko jakim jest spadek zainteresowania piłką 

nożną. Wójt przypomniał, że minionych latach w Turnieju o Puchar Wójta zgłaszało się 

nawet 14 drużyn, podczas gdy obecnie zdarza się, że jest problem z pełnym składem 

drużyny MSS Klonówka. Wójt dodał, że w okolicy marca planuje zorganizować debatę 

z młodzieżą na temat sportu.  

Brak głosów w tym punkcie. 

 

Ad. 17. 

Sprawy organizacyjne, komunikaty.  

Wójt Gminy Masłów przypomniał, że planowana na dziś była zbiórka na pomnik 

Lenartowiczów, organizowana przez Stowarzyszenie. Wójt  poprosił o zarezerwowanie 

terminu na  Noworoczny Tort Kultury planowany na dzień ostatnią sobotę stycznia.  

Radny Andrzej Pedrycz poinformował, że zawiązał się Komitet Budowy Pomnika 

Lenartowiczów i jeśli ktoś ma życzenie wspomóc to działanie proszę o dowolną kwotą to 

proszę o podanie danych osobowych i na kolejną sesję otrzymają państwo dokument KP. 

Radny przypomniał, że pan Lenartowicz był oficerem Wojska Polskiego, założycielem 

straży pożarnej w Woli Kopcowej i w Masłowie oraz Wójtem Gminy w Dąbrowie.  

Brak więcej głosów w tym punkcie. 

 

Ad. 18. 

Zakończenie obrad.  

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady Gminy Masłów Sylwester Wojtyna  

podziękował za udział w XLIV sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 16:46 zamknął  

obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

      

Protokolant:    Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

     /-/ Sylwester Wojtyna 


