
Protokół Nr I/2010
z sesji inauguracyjnej Rady Gminy Masłów, 
która odbyła się w dniu 2 grudnia 2010 roku

Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja radnych.
3. Ślubowanie radnych.
4. Ustalenie porządku obrad.
5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Masłów.

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy;
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej – projekt uchwały;
c) przeprowadzenie głosowania (tajnego);
d) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

6. Przejęcie  przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia  sesji  od  Radnego 
Seniora.

7. Wybór Wiceprzewodniczącego/ych Rady Gminy:
a) ustalenie ilości wybieranych wiceprzewodniczących;
b) zgłaszanie kandydatów na funkcje wiceprzewodniczących Rady Gminy;
c) przeprowadzenie głosowania;
d) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

8. Podjecie uchwał w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Masłów.
a) ustalenie liczbowego składu komisji;
b) projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów;
c) projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej;
d) projekt uchwały w sprawie powołania Komisji do spraw Inwestycji;
e) projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i 

Promocji Gminy;
f) projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  Komisji  Ochrony Środowiska,  Gospodarki 

Gruntami i Rolnictwa.
9. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.
10. .Sprawy organizacyjne, komunikaty.
11. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy.

Ad. 1.
Otwarcie sesji. 
Stosownie do art.20 ustęp 2 i 2c ustawy o samorządzie gminnym, w dniu 2 grudnia 2010 
roku o godzinie 11.05 posiedzenie VI kadencji Rady Gminy Masłów, otworzył najstarszy 
wiekiem radny Kazimierz Rachwał. Radny Senior przywitał radnych i zaproszonych gości,  
złożył  gratulacje  z  powodu  wyboru  na  funkcję  radnego,  życząc  sukcesów  i  owocnej 
współpracy całej Radzie Gminy. 
Na dzisiejszej sesji obecnych jest 15 radnych -  100 %, co jest podstawą do podejmowania 
prawomocnych uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu.
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Ad. 2.
Prezentacja radnych.
Radny  Senior  poprosił  Przewodniczącą  Gminnej  Komisji  Wyborczej  o  wręczenie 
zaświadczeń o wyborze na funkcję radnego.
Pani  Joanna Radek odczytała listę radnych wybranych w dniu 21 listopada i  wręczyła 
zaświadczenia.
Radny Kazimierz Rachwał poprosił o przedstawienie krótkiej prezentacji swojej osoby.

Ad. 3.
Ślubowanie radnych.
Radny Senior odczytał rotę ślubowania. Zgodnie z listą obecności, radni kolejno złożyli  
ślubowanie. 

Ad. 4.
Ustalenie porządku obrad.
Radny Senior przedstawił proponowany porządek obrad.
Nie zgłoszono uwag.
W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie porządek obrad został przyjęty i  stanowi załącznik 
protokołu.

Ad. 5.
Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Masłów.
Radny Kazimierz Rachwał zapoznał zebranych z procedurą wyborczą poprzez odczytanie 
zapisów § 31, 46 i 47 – Statutu Gminy Masłów.

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy
Radny Kazimierz Rachwał  zgłosił  kandydaturę radnej  Genowefy Jaros;  radna wyraziła 
zgodę.
Z  uwagi  na  brak  kolejnych  zgłoszeń,  radny  Senior  przystąpił  do  głosowania  nad 
zamknięciem listy kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy.
W głosowaniu: 13 „za”, 2 „wstrzymujących się” radni podjęli decyzję o zamknięciu listy.

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej – projekt uchwały
Radny Senior poprosił o zgłaszanie kandydatów do pracy w Komisji Skrutacyjnej.
Radny Mirosław Januchta zgłosił kandydaturę radnego Sylwestra Wojtyny; radny wyraził 
zgodę.
Radny Marek Dudzik zgłosił kandydaturę radnego Pawła Jamrożka; radny wyraził zgodę.
Radny  Paweł  Jamrożek  zgłosił  kandydaturę  radnego  Marka  Dudzika  ;  radny  wyraził 
zgodę.
Więcej kandydatur nie zgłoszono.
Radny Senior poprosił o ukonstytuowanie się komisji i wskazanie przewodniczącego.
Radny Senior odczytał projekt uchwały.
Uchwała Nr I/1/10 Rady Gminy Masłów w  sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej 
do przeprowadzenia wyborów – została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i 
stanowi załącznik protokołu. 

c) przeprowadzenie głosowania (tajnego)
Komisja  Skrutacyjna  przystąpiła  do  pracy  poprzez  przygotowanie  i  rozdanie  kart  do 
głosowania. Radni głosowali przez wrzucenie karty do głosowania do urny, o uprzednim 
wyczytaniu nazwiska radnego z listy.
Komisja Skrutacyjna po otwarciu urny z głosami i policzeniu kart, sporządziła protokół z 
wyborów. 
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d) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór
Przewodniczący komisji  Skrutacyjnej,  radny Paweł  Jamrożek odczytał  protokół  Komisji 
Skrutacyjnej  dla  przeprowadzenia  wyboru  Przewodniczącego  rady  Gminy  Masłów, 
stanowiący załącznik niniejszego protokołu.
Uchwała Nr I/2/10 Rady Gminy Masłów w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 
Gminy Masłów – została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik 
protokołu. 

Ad. 6.
Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
Radny Kazimierz  Rachwał  przekazał  prowadzenie  obrad Przewodniczącej  rady Gminy 
Masłów VI kadencji – pani Genowefie Jaros.
Radna Genowefa Jaros podziękowała za wybór na funkcję Przewodniczącej Rady Gminy 
Masłów i przystąpiła do dalszej części porządku obrad.

Ad. 7.
Wybór Wiceprzewodniczącego/ych Rady Gminy.

a) ustalenie ilości wybieranych wiceprzewodniczących
Przewodnicząca  poinformowała,  że  wybór  Wiceprzewodniczących  Rady  odbywa  się 
zgodnie  z  zapisem  art.19  ustawy  o  samorządzie  gminnym  -  w  głosowaniu  tajnym, 
bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu 
rady  oraz  zgodnie  z  §  20  Statutu  Gminy  Masłów  –  Rada  wybiera  dwóch 
Wiceprzewodniczących. 

b) zgłaszanie kandydatów na funkcje wiceprzewodniczących Rady Gminy
Radny Andrzej  Kułak  zgłosił  kandydaturę  radnego  Andrzeja  Pedrycza  –  radny wyraził  
zgodę.
Radny  Stanisław  Doleziński  zgłosił  kandydaturę  radnej  Małgorzaty  Kozubek  –  radna 
wyraziła zgodę.
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń, dla formalności Przewodnicząca poddała pod 
głosowanie  wniosek  o  zamknięcie  listy  kandydatów  na  wiceprzewodniczącego  Rady 
Gminy.
W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie radni podjęli decyzję o zamknięciu listy.

c) przeprowadzenie głosowania
Komisja  Skrutacyjna  przystąpiła  do  pracy  poprzez  przygotowanie  i  rozdanie  kart  do 
głosowania. Radni głosowali przez wrzucenie karty do głosowania do urny, o uprzednim 
wyczytaniu nazwiska radnego z listy.
Komisja Skrutacyjna po otwarciu urny z głosami i policzeniu kart, sporządziła protokół z 
wyborów. 

d) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór
Przewodniczący Komisji  Skrutacyjnej,  radny Paweł  Jamrożek odczytał  protokół  Komisji 
Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Masłów, 
stanowiący załącznik niniejszego protokołu.
Uchwała Nr I/3/10 Rady Gminy Masłów w  sprawie wyboru Wiceprzewodniczących 
Rady Gminy Masłów – została przyjęta w głosowaniu 15 „za”,  jednogłośnie i  stanowi 
załącznik protokołu. 

Ad. 8.
podjęcie uchwał w sprawie powołania Komisji stałych Rady Gminy Masłów.

a) ustalenie liczbowego składu komisji 
Przewodnicząca zaproponowała, by skład ilościowy komisji pozostał taki jak w poprzedniej 
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kadencji. I tak: Komisja Budżetu i Finansów liczyłaby 5 osób, Komisja do Spraw Inwestycji  
–  8  osób,  Komisja  Rewizyjna  –  4  osoby,  Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki 
Gruntami i Rolnictwa – 7 osób, Komisja Oświaty,  Kultury,  Opieki Społecznej i  Promocji  
Gminy – 6 osób.
Radni nie zgłosili uwag.
W głosowaniu 15 „za', jednogłośnie, podjęli decyzje o ilości członków w poszczególnych 
komisjach – został przyjęty. 
Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie się do prac komisji.

b)  projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała listę radnych, którzy wyrazili wolę pracy w Komisji 
Budżetu i Finansów. Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji. 
Komisja, po ukonstytuowaniu się, spośród swego grona wybrała radną Reginę Chyb na 
Przewodniczącą Komisji.
Nie wniesiono uwag. 
Uchwała  Nr  I/4/10  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  powołania  Komisji  Budżetu  i  
Finansów –  została  przyjęta  w  głosowaniu  15  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik 
protokołu. 

c) projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała listę radnych, którzy wyrazili wolę pracy w Komisji 
Rewizyjnej. Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji.
Komisja,  po  ukonstytuowaniu  się,  spośród  swego  grona  wybrała  radnego  Stanisława 
Dolezińskiego na Przewodniczącego Komisji.
Uchwała Nr I/5/10 Rady Gminy Masłów w sprawie  powołania Komisji Rewizyjnej – 
została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

d) projekt uchwały w sprawie powołania Komisji do Spraw Inwestycji
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała listę radnych, którzy wyrazili wolę pracy w Komisji 
do Spraw Inwestycji. Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji.
Komisja,  po  ukonstytuowaniu  się,  spośród  swego  grona  wybrała  radnego  Kazimierza 
Rachwała na Przewodniczącego Komisji.
Uchwała  Nr  I/6/10  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  powołania  Komisji  do  spraw 
Inwestycji –  została  przyjęta  w  głosowaniu  15  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik 
protokołu. 

e) projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i 
Promocji Gminy
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała listę radnych, którzy wyrazili wolę pracy w Komisji 
Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy. Radni wyrazili zgodę na pracę w 
Komisji.
Komisja,  po  ukonstytuowaniu  się,  spośród  swego  grona  wybrała  radną  Małgorzatę 
Kozubek na Przewodniczącą Komisji.
Uchwała  Nr  I/7/10  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  powołania  Komisji  Oświaty,  
Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy – została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, 
jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

f)  projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki 
gruntami i Rolnictwa
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała listę radnych, którzy wyrazili wolę pracy w Komisji 
Ochrony Środowiska, Gospodarki gruntami i Rolnictwa. Radni wyrazili zgodę na pracę w 
Komisji.
Komisja, po ukonstytuowaniu się, spośród swego grona wybrała radnego Andrzeja Bawoła 
na Przewodniczącego Komisji.
Uchwała  Nr  I/8/10  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  powołania  Komisji  Ochrony 
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Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa – została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, 
jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 9.
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.
Nie zgłoszono żadnych uwag.  

Ad. 10.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.
Sekretarz poprosił radnych ol zgłaszanie się do urzędu gminy w celu uzupełnienia danych 
i odbioru druków oświadczeń majątkowych i zdjęć do legitymacji radnego.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że kolejna sesja odbędzie się w ciągu 7 dni od daty 
ogłoszenia wyników wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wybranych w II 
turze. 

Ad. 11.
Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy.
Po wyczerpaniu tematyki obrad, o godzinie 13.10 Przewodnicząca Rady podziękowała za 
udział w sesji i zamknęła posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodnicząca Rady Gminy Masłów 
Joanna Synak /-/ Genowefa Jaros

5 z 5


