
Protokół Nr XII/2015

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 17 lipca 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 wprowadzenia  zmiany  w  lokalnym  programie  wspierania  edukacji

uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie Masłów.

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 102 o powierzchni

0,0220 ha położonej w Barczy.

8. Projekt uchwały w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego z terenu gminy

Masłów.

9. 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 VII/69/2015 Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2015 roku; w

dniu  17  lipca  2015  roku  o  godzinie  17.08  Przewodniczący  Rady  Gminy  Masłów –  Sylwester

Wojtyna, otworzył obrady. Przewodniczący przywitał radnych i sołtysów.

Ad. 2.

Stwierdzenie quorum.

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 13 radnych – 86,7 % 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 zwrócił się z pytaniem, czy do zaproponowanego porządku obrad są wnioski.

1 z 3



Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato zwrócił się z wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad punktu 6 –

projekt  uchwały  w  sprawie wprowadzenia  zmiany  w  lokalnym  programie  wspierania  edukacji

uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie Masłów.

Radni, w głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie przyjęli zaproponowaną zmianę. 

W głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie porządek obrad wraz ze zmianą został przyjęty. 

Ad. 4.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów.

Projekt  przedstawiła  pani  Małgorzata  Kumór  –  Skarbnik  Gminy,  proponując  autopoprawkę

w  zakresie  zada  realizowanych  z  funduszu  sołeckiego,  zgodnie  z  załącznikiem  przekazanym

w dniu dzisiejszym. 

Nie zgłoszono uwag.

W głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie autopoprawka została przyjęta. 

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  w związku  z  faktem,  iż  wszyscy  obecni  uczestniczyli

we wspólnym posiedzeniu komisji  –  stanowiska są znane i  pozytywne, jak wiadomo.  Uchwały

komisji stanowią załącznik protokołu.

Uchwała Nr XII/100/15 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej  gminy

Masłów – przyjęta została w głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 5.

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

Gminy Masłów na lata 2015 – 2025.

Przewodniczący Rady poinformował,  że projekt  uchwały został  szczegółowo przedstawiony na

komisjach. 

Brak uwag w tym punkcie.

Uchwała Nr IXII/101/15 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia

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

w głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 7.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 102 o powierzchni

0,0220 ha położonej w Barczy.

Nie zgłoszono uwag do projektu uchwały.

Uchwała Nr XII/102/2015 Rady Gminy Masłów w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie

części działki nr 102 o powierzchni 0,0220 ha położonej w Barczy – przyjęta została w głosowaniu

13 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 
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Ad. 8.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zwalczania  rośliny  z  gatunku  barszcz  Sosnowskiego  z  terenu  gminy

Masłów.

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego projektu.

Uchwała Nr XII/103/2015 Rady Gminy Masłów w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz

Sosnowskiego z terenu gminy Masłów – została przyjęta 11 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”

i 1 głosie „wstrzymującym się”. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 9.

Zakończenie obrad. 

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

i o godzinie 17.15 zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

Protokolant: /-/ Sylwester Wojtyna

Joanna Synak
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