
Protokół Nr LIV/2010
z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 9 listopada 2010 roku

Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Sprawozdanie Wójta o pracach Wójta i Urzędu Gminy w okresie V kadencji Rady 

Gminy.

6. Podsumowanie pracy Rady Gminy Masłów w V kadencji.

7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

8. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.
Otwarcie sesji. 
Przewodnicząca Rady Gminy Genowefa Jaros w dniu 9 listopada 2010 roku o godzinie 
14.10 otworzyła posiedzenie Rady Gminy, przywitała radnych i zaproszonych gości. 

Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.
Przewodnicząca  Rady  Gminy  oświadczyła,  iż  zgodnie  z  listą  obecności  aktualnie  w 
posiedzeniu  uczestniczy  14  radnych,  co  wobec  ustawowego składu  Rady 15  radnych 
stanowi 93 % obecności i jest podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu.

Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady przedstawiła proponowany porządek obrad.
Nie zgłoszono uwag.
Porządek obrad został  przyjęty w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie i  stanowi załącznik 
protokołu.

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Nie zgłoszono uwag.
W głosowaniu: 14 „za”, jednogłośnie protokół Nr LIII/2010 został przyjęty.

Ad. 5.
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Sprawozdanie Wójta o pracach Wójta i Urzędu Gminy w okresie V kadencji Rady Gminy.
Włodzimierz  Korona  –Wójt  Gminy  Masłów  omówił  zadania  z  zakresu  inwestycji 
realizowane  na  przełomie  lat  2006  –  2010  czyli  w  okresie  IV  kadencji  Rady.  Wójt 
podziękował za dotychczasową współpracę: radnym, sołtysom, radnym powiatowym oraz 
kierownikom jednostek organizacyjnych i referatów urzędu gminy.

Ad. 6.
Podsumowanie pracy Rady Gminy Masłów w V kadencji.
Przewodnicząca Rady Gminy Genowefa Jaros przedstawiła szczegółową informację nt 
ilości sesji, podjętych uchwał, obrad komisji stałych, itp. Przewodnicząca podziękowała za 
za współpracę radnym, sołtysom, radnym powiatowym i kierownikom jednostek.

Ad. 7.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Radny Artur  Pawelec poinformował,  że zmienił  się  termin otwarcia  poddasza w Domu 
Ludowym w Woli Kopcowej, co wynikło z procedur odbioru obiektu.
Pan Tomasz Lato – Przewodniczący Rady Powiatu podziękował wszystkim za współpracę.
Pan Marian Zarzycki – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu również podziękował  
za owocną współpracę. 
Więcej uwag nie zgłoszono.  

Ad. 23.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.
Przewodnicząca  Rady  poprosiła  o  wpisanie  do  protokołu  wniosku  o  wnikliwą  i 
kompleksową analizę uchwały w sprawie zmiany inkasa dla sołtysów, w związku z pismem 
złożonym przez sołtysów z terenu gminy.
Po wyczerpaniu tematyki obrad, o godzinie 15.10 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
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