
Protokół Nr VIII/2015

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 04 maja 2015 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

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

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Gminy Masłów na lata 2015 – 2025.

6. Projekt uchwały w sprawie skargi dotyczącej działalności radnego Rady Gminy w Masłowie.

7. Zakończenie obrad. 

Ad. 1.

Otwarcie sesji. 

Stosownie  do art.  20  ust.  1  ustawy o samorządzie  gminnym  oraz  § 27  Statutu Gminy Masłów

stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały XXXVIII/299/2013 Gminy Masłów z dnia 26 września 2013

roku;  w  dniu  04  maja  2015  roku  o  godzinie  16.20  Przewodniczący  Rady  Gminy  Masłów  –

Sylwester  Wojtyna,  otworzył  obrady.  Przewodniczący  przywitał  radnych,  sołtysów i  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 przedstawił porządek obrad, do którego nie zgłoszono uwag.

W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie porządek obrad został przyjęty. 

Ad. 4.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów.

Projekt przedstawiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy. 

Nie zgłoszono uwag.

Komisja do spraw Inwestycji, w dniu 04 maja 2015 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
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(stanowi załącznik protokołu).

Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy,  dnia  04.05.2015  r.  pozytywnie

zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 04.05.br.  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (stanowi

załącznik).

Uchwała Nr VIII/76/2015 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy

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

protokołu. 

Ad. 5.

Projekt  uchwały  w sprawie  zmiany uchwały  w  sprawie  przyjęcia  wieloletniej  prognozy finansowej

Gminy Masłów na lata 2015 – 2025.

Temat przedstawiła Skarbnik gminy Masłów Małgorzata Kumór. 

Brak uwag w tym punkcie.

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

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

Uchwała Nr VIII/77/2015 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia

wieloletniej  prognozy  finansowej  Gminy  Masłów  na  lata  2015  –  2025 –  podjęta  została

w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 6.

Projekt uchwały w sprawie skargi dotyczącej działalności radnego Rady Gminy w Masłowie.

Temat przedstawił Adwokat Konrad Kamiński. 

Projekt dotyczy skargi złożonej w dniu 13 kwietnia 2015 roku, w której Skarżący domagał się :

1. uznania  przez  radę Gminy Masłów,  że  uniemożliwienie  wstępu na posiedzenie  Komisji

Rewizyjnej przez Przewodniczącego Komisji  Rewizyjnej Stanisława Dolezińskiego w dniu

15 września 2014 roku było naruszeniem Statutu Gminy Masłów;

2. ponownego rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Masłów, w tym przeanalizowania

umowy z projektantem, zakresu obowiązków Inspektor Cieplickiej oraz protokołu zdawczo

– odbiorczego po wykonaniu projektu sieci wodociągowej.

W dniu 28 kwietnia br. Skarżący wycofał się z pkt 2 przedstawionej skargi. Wobec powyższego,

według  opinii  mecenasa,  Rada  Gminy  nie  może  rozstrzygać  skargi  na  działalność  osoby

wchodzącej  w skład tego organu kolegialnego.  Zgodnie  z  art.  229  §1 Kodeksu Postępowania

Administracyjnego organem właściwym w tym przypadku jest wojewoda. Mecenas zwrócił się do

radnego Dolezińskiego z prośbą, by nie głosował w swojej sprawie. 

Radna Małgorzata Kozubek zapytała, czy radny Doleziński nie mógł przeprosić, żeby nie było tej

niezręczności.
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Radny Stanisław Doleziński odpowiedział, że nie wiedział o tej skardze. Tę informację otrzymał

dopiero kilka dni temu i przeprosił Skarżącego. 

Brak więcej głosów w tym temacie.

Komisja Rewizyjna, w dniu 04 maja 2015 roku, uznała, ze rozpatrzenie skargi z dnia 13 kwietnia

2015 roku nie należy do właściwości  Rady Gminy Masłów,  w głosowaniu 5 „za”,  jednogłośnie

(stanowi załącznik protokołu).

Uchwała  Nr  VIII/78/2011 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  skargi  dotyczącej  działalności

radnego  Rady  Gminy  w  Masłowie –  została  przyjęta  14  głosami  „za”,  jednogłośnie.  Radny

Stanisław Doleziński nie głosował w swojej sprawie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 7.

Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady podziękował  za udział  w VIII,  nadzwyczajnej  sesji  Rady Gminy Masłów

i o godzinie 16.30 zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

Protokolant: /-/ Sylwester Wojtyna

Joanna Synak
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