
Protokół Nr IX/2011

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła si  w dniu 15 czerwca 2011 rokuę

Tematyka sesji:

Proponowany porz dek obrad:ą

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyj cie porz dku obrad.ę ą

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały bud etowej Gminy. ż

5. Zako czenie obrad. ń

Cz ć uroczysta – godzina 16.oo:ęś

1. Przywitanie go ci uroczystej sesji Rady Gminy Masłów.ś

2. Wst p – wiersz Juliusza Słowackiego „ Słowia ski Papie ”.ę ń ż

3. Wykład  Ks.  Dr  Tomasza  Rusieckiego nt.  Błogosławionego Jana  Pawła  II  w 

rocznic  XX-lecia pobytu w Masłowie.ę

4. Spektakl słowno – muzyczny w wykonaniu Zespołu artystycznego „Golica” z 

M chocic Kapitulnych.ą

6. Zamkni cie sesji.ę

Ad. 1.
Otwarcie sesji. 
Przewodnicz ca  Rady  Gminy  Genowefa  Jaros  w  dniu  15  czerwca  2011  roku  oą  
godzinie  15.03  otworzyła  posiedzenie  Rady  Gminy,  przywitała  radnych  i 
zaproszonych go ci. ś

Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.
Przewodnicz ca Rady Gminy o wiadczyła, i  zgodnie z list  obecno ci aktualnie wą ś ż ą ś  
posiedzeniu  uczestniczy  14  radnych,  co  wobec  ustawowego  składu  Rady  15 
radnych stanowi 93 % obecno ci i jest podstaw  do podejmowania prawomocnychś ą  
uchwał.
Lista obecno ci stanowi zał cznik Nr 1 niniejszego protokołu.ś ą

Ad. 3.
Przyj cie porz dku obrad.ę ą
Przewodnicz ca  Rady  przedstawiła  proponowany  porz dek  obrad  (stanowią ą  
zał cznik protokołu).ą
Nie zgłoszono uwag.
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Ad. 4.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały bud etowej Gminy.ż
Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.
Komisja  Bud etu  i  Finansów  w  dniu  13  czerwca  br.  zaopiniowała  pozytywnież  
przedstawiony projekt (stanowi zał cznik).ą
Nie wniesiono uwag. 
Uchwała  Nr  IX/52/11  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zmiany  uchwały 
bud etowej  Gminy  ż –  została  przyj ta  w  głosowaniu  14  „za”,  jednogło nie.ę ś  
Uchwała stanowi zał cznik protokołu.ą  

Ad. 5.
Zako czenie obrad.ń
Pan Ryszard Pazera – Wójt Gminy zaprosił na zaplanowan  w dniu 26 czerwca br.ą  
„Biesiad  Masłowsk ”.ę ą
Pan Bogusław Krukowski – Sekretarz Gminy wr czył radnym i sołtysom materiałyę  
promocyjne  przygotowane  w  ramach  projektu  „Dworek  Stefana  eromskiego  –Ż  
Ikona Regionu wi tokrzyskiego” współfinansowanego przez Unie Europejsk .Ś ę ą
Po wyczerpaniu tematyki obrad, o godzinie 15.15 Przewodnicz ca Rady zamkn łaą ę  
posiedzenie;  podzi kowała za udział w sesji nadzwyczajnej, poprosiła do przej ciaę ś  
na inn  sal , by wzi ć udział w cz ci uroczysteją ę ą ęś .
Na tym protokół zako czono i podpisano.ń

Protokolant: Przewodnicz ca Rady Gminy Masłów ą
Joanna Synak /-/ Genowefa Jaros
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