
Protokół Nr II/2010
z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 13 grudnia 2010 roku

Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta.
5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
7. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.
Otwarcie sesji. 
Stosownie do art.
 ustawy  o  samorządzie  gminnym,  w  dniu  13  grudnia  2010  roku  o  godzinie  14.05 
Przewodnicząca  Rady  Gminy  Masłów  –  Genowefa  Jaros,  otworzyła  obrady. 
Przewodnicząca przywitała radnych i zaproszonych gości.

Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.
Na dzisiejszej sesji obecnych jest 15 radnych -  100 %, co jest podstawą do podejmowania 
prawomocnych uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu.

Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad.
Nie zgłoszono uwag.
W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie porządek obrad został przyjęty i  stanowi załącznik 
protokołu.

Ad. 4.
Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej.
Pani Joanna Radek – Przewodnicząca GKW poinformowała, że w wyborach, które odbyły 
się  w  dniu  5  grudnia  2010  roku  pan  Ryszard  Pazera  został  wybrany  Wójtem Gminy 
Masłów. Przewodnicząca GKW wręczyła zaświadczenie o wyborze wójta. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała,  iż zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 8 marca 
1990  r.  o  samorządzie  gminnym (Dz.  U.  z  2001  r.  Nr  142  poz.  1591  z  późniejszymi 
zmianami),wójt składa ślubowanie.
Pan Ryszard Pazera odczytał rotę ślubowania i tym samym objął mandat Wójta Gminy 
Masłów.
W  imieniu  Rady,  Przewodnicząca  złożyła  gratulacje,  życząc  owocnej  współpracy  w 
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podejmowaniu słusznych decyzji na rzecz gminy Masłów.
Wójt Ryszard Pazera złożył podziękowanie i wygłosił krótkie oświadczenie.

Ad. 5.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy.
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały.
Komisja Budżetu i  Finansów w dniu 09.12.2010 roku zapoznała się z przedstawionym 
projektem  i  zaopiniowała  go  negatywnie.  Komisja  wnioskuje  o  zmniejszenie 
wynagrodzenia wójta, zgodnie z uchwałą Komisji, stanowiącą załącznik protokołu.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.
Radna Regina Chyb – przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów wyjaśniła stanowisko 
Komisji. 
Więcej uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca poinformowała o sposobie głosowania poprawek.

1) Wniosek o zmniejszenie wynagrodzenia zasadniczego z 5.900 zł na kwotę 5.000 zł 
– został przyjęty w głosowaniu: 11 „za”, 2 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.

2) Dodatek funkcyjny – kwota zbieżna – nie podlega głosowaniu.
3) Dodatek za wysługę lat – nie podlega głosowaniu.
4) Dodatek  specjalny w wysokości  20% łącznie  od  wynagrodzenia  zasadniczego  i 

dodatku  funkcyjnego  –  został  przyjęty  w  głosowaniu:  10  „za”,  2  „przeciw”,  3 
„wstrzymujące się”.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały wraz z przyjętymi zmianami.
Uchwała Nr II/9/10 Rady Gminy Masłów w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy  
Wójta  Gminy –  została  przyjęta  w  głosowaniu  11  „za”,  przy  2  glosach  „przeciw”  i  2 
głosach „wstrzymujących się”. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór przedstawiła projekt uchwały.
Komisja  Budżetu  i  Finansów,  na  posiedzeniu  w  dniu  09.12.2010  roku  zaopiniowała 
omawiany projekt pozytywnie (stanowi załącznik protokołu).
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała  Nr II/10/10 Rady Gminy Masłów w sprawie  zmiany uchwały  budżetowej  
Gminy –  została  przyjęta  w  głosowaniu  15  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik 
protokołu. 

Ad. 7.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.
Sekretarz przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych w terminie 
30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że kolejna sesja odbędzie się w ostatnim tygodniu 
grudnia.
Po wyczerpaniu tematyki obrad, o godzinie 14.35 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
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