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Sesja Nr XXXII/2016 Rady Gminy Masłów  

Protokół Nr XXXII/2017 

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Masłów,  

która odbyła się w dniu 16 stycznia 2017 roku 

Tematyka sesji: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy. 

5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. 

6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. 

7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Górno. 

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/260/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 

25 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego 

w 2017 roku. 

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Masłów na lata 2017 – 2027. 

10. Zakończenie obrad.   

 

Ad. 1. 

Otwarcie sesji.  

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 29 Statutu Gminy Masłów 

przyjętego uchwałą Nr XXV/232/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 08 września 2016 roku; w dniu 

16 stycznia 2017 roku o godzinie 15.40 Przewodniczący Rady Gminy Masłów – Sylwester 

Wojtyna, otworzył obrady.  

 

Ad. 2. 

Stwierdzenie quorum. 

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 15 radnych – 100 % 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. 

Nie zgłoszono uwag do proponowanego porządku obrad. 

W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie porządek obrad został przyjęty.  
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Ad. 4. 

Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy. 

Skarbnik Gmin Małgorzata Kumór zgłosiła autopoprawkę, która również była szczegółowo  

przedstawiona na komisjach merytorycznych.  

Brak głosów w tym punkcie. 

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 13.01.br.  pozytywnie zaopiniowała zgłoszoną autopoprawkę  

(stanowi załącznik protokołu). 

Radni, w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie przyjęli autopoprawkę. 

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.  

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja do spraw Inwestycji, na posiedzeniu w dniu 16.01.2017 r. pozytywnie zaopiniowała 

przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik). 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt. 

Uchwała Nr XXXII/284/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy – przyjęta została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi 

załącznik protokołu.  

 

Ad. 5. 

Projekt uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. 

Skarbnik Gminy Masłów przedstawiła projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu 

Kieleckiego na realizację programu pn. "Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców 

w ograniczaniu skutków niepełnosprawności".  

Brak głosów w tym punkcie. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (stanowi załącznik). 

Uchwała Nr XXXII/285/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Kieleckiego – przyjęta została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi 

załącznik protokołu.  

 

Ad. 6. 

Projekt uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. 

Temat omówiła Skarbnik Gminy Masłów.  

Brak głosów w tym punkcie. 

Komisja do spraw Inwestycji zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (stanowi załącznik). 

Uchwała Nr XXXII/286/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Kieleckiego – przyjęta została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi 
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załącznik protokołu.  

 

Ad. 7. 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Górno. 

Skarbnik Gminy Masłów przedstawiła projekt uchwały.  

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja do spraw Inwestycji zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt. 

Uchwała Nr XXXII/287/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Gminy Górno – została podjęta 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.  

 

Ad. 8. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/260/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 25 

listopada 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w 2017 

roku. 

Temat przedstawiła Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór.  

Brak głosów w tym punkcie. 

Komisja ds. Inwestycji pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt (stanowi załącznik). 

Komisja Budżetu i Finansów również zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt. 

Uchwała Nr XXXII/288/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały nr 

XXVIII/260/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w 2017 roku – przyjęta została w głosowaniu 15 

„za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.  

 

Ad. 9. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Masłów na lata 2016 – 2026. 

Skarbnik Gminy zgłosiła autopoprawkę będącą konsekwencją zmian przyjętych w budżecie. 

Komisja Budżetu i Finansów zaoponowała autopoprawkę pozytywnie. 

Skarbnik przedstawiła projekt uchwały wraz z autopoprawką. 

Brak uwag w tym punkcie. 

Komisja ds. Inwestycji pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt wraz z autopoprawką. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (stanowi załącznik). 

Uchwała Nr XXXII/289/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2016 – 2026 – została podjęta 15 

głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.  
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Ad. 10. 

Zakończenie obrad.  

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

i o godzinie 15.55 zamknął obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

     Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

Protokolant:      /-/ Sylwester Wojtyna 

Joanna Synak 


