
Protokół Nr XLV/2014

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 10 lutego 2014 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/241/2004 z dnia

2 grudnia 2004r. w sprawie wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego

i od nieruchomości. 

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/268/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 29

maja 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Masłów. 

6. Zakończenie obrad. 

Ad. 1.

Otwarcie sesji. 

Stosownie do art.  20 ust.  1 i  3  ustawy o samorządzie gminnym,  w dniu 10 lutego 2014 roku

o godzinie  16.05 Przewodniczący Rady Gminy Masłów – Sylwester  Wojtyna,  otworzył  obrady.

Przewodniczący przywitał radnych i sołtysów. 

Ad. 2.

Stwierdzenie quorum.

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 14 radnych – 100 % z 14 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 i wniosków w tym punkcie.

Porządek obrad został przyjęty 14 głosami „za”, jednogłośnie. 
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Ad. 4.

Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/241/2004 z

dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego,

leśnego i od nieruchomości. 

Skarbnik  Gminy Małgorzata Kumór  przedstawiła  projekty  uchwał  dzisiejszego porządku obrad.

Oba projekty dotyczą zmiany inkasenta w miejscowości Wola Kopcowa, w związku z tym, że pan

sołtys Edward Mazur zrezygnował z funkcji inkasenta. W to miejsce wskazuje się panią Cecylię

Mazur, która wyraziła zgodę. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy to będzie przejściowe, czy za każdym razem, gdy zmieni się

sołtys – będzie zmiana uchwały.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że z uwagi na fakt, iż w treści uchwały sołtysi są podani z imienia i

nazwiska, nie z funkcji, każdorazowo przy zmianie sołtysa będzie musiała być zmiana uchwały.

Komisja Budżetu i  Finansów,  w dniu 10.02.2014 roku,  zaopiniowała pozytywnie przedstawiony

projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).

Pan Edward Mazur sołtys sołectwa Wola Kopcowa wyjaśnił, że wystąpił o zmianę z uwagi na to, że

przeszedł na zasiłek z Powiatowego Urzędu pracy, gdzie może dorobić 840 zł miesięcznie. Inkaso

liczone jest kwartalnie, stąd nie ma możliwości jego zbierania. Pan Mazur dodał, że po okresie 6

miesięcy przejdzie na zasiłek przedemerytalny. 

Radna Genowefa Jaros dodała, że to wyjaśnienie jest ważne, gdyż mieszkańcy mogliby pomyśleć,

ze w tej kwestii jest dowolność.

Radny Andrzej Pedrycz podziękował Wójtowi za przychylne stanowisko wobec Sołtysa.

Uchwała Nr XLV/346/14 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy

Masłów –  przyjęta  została  w  głosowaniu:  14  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała  stanowi  załącznik

protokołu. 

Ad. 5.

Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XXXIV/268/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 29

maja 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i  trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Masłów.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr XLV/347/14 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/268/2013

Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu

uiszczania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  przez  właścicieli

nieruchomości  na  obszarze  Gminy  Masłów –  została  podjęta w  głosowaniu:  14  „za”,

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.   
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Ad. 6.

Zakończenie obrad.

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

nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 16.15 – zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Joanna Synak /-/ Sylwester Wojtyna

3 z 3


