
  Protokół Nr XXXII/2009
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 09 czerwca 2009 roku

Tematyka sesji:
1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie quorum.
3.  Przyjęcie porządku obrad.
Projekty uchwał w sprawie:
4.  wyrażenia opinii  do projektowanego obszaru Europejskiej  sieci Ekologicznej Natura 
2000 położonego na terenie  Gminy Masłów,  oznaczonego kodem PLH26_36 Łysogóry, 
kodem PLH26_16 Ostoja Barcza, kodem PLH26_27 Ostoja Wierzejska i kodem PLH26_29 
Przełom Lubrzanki. 
5.  zobowiązań w zakresie udzielania pomocy finansowej dla powiatu Kielce na zadanie 
inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T, odcinek Mąchocice – Święta 
Katarzyna na długości 9838 mb” o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez radę.
6.  Zakończenie sesji.

Ad. 1.
Otwarcie sesji. 
Przewodnicząca Rady Gminy Genowefa Jaros w dniu 09 czerwca 2009 roku o godzinie 
14.10  otworzyła  nadzwyczajne  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  15  radnych,  co  wobec  ustawowego  składu  Rady  15  radnych 
stanowi 100 % obecności, czyli stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu.

Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad.
Porządek  obrad  został  przyjęty  w głosowaniu  15  głosami  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi 
załącznik protokołu.

Ad. 4.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektowanego obszaru Europejskiej sieci 
Ekologicznej  Natura  2000  położonego  na  terenie  Gminy  Masłów,  oznaczonego  kodem 
PLH26_36  Łysogóry,  kodem  PLH26_16  Ostoja  Barcza,  kodem  PLH26_27  Ostoja 
Wierzejska i kodem PLH26_29 Przełom Lubrzanki.
Omówienia projektu dokonał pan Dariusz Korczyński – Kierownik Referatu Budownictwa i 
Gospodarki Przestrzennej.
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Projekt  ten  był  przedmiotem  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i 
Rolnictwa,  gdzie  po  konsultacjach  z  przedstawicielem  Nadleśnictwa  Kielce,  otrzymał 
negatywną  opinię.  Pan  Korczyński  odczytał  niniejszą  opinię,  stanowiącą  załącznik 
protokołu.
Pan  Rafał  Kozieł  –  urbanista,  wyjaśnił  skutki  oddziaływania  projektowanego  obszaru 
Europejskiej  Sieci  Ekologicznej  Natura  2000  na  opracowywane  plany  miejscowe  dla 
poszczególnych sołectw. 
Przewodnicząca Komisji  Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
–  radna  Aniela  Cedro  odczytała  negatywną  opinię  komisji  z  dnia  04.06.2009  (stanowi 
załącznik protokołu). 
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała  Nr  XXXII/252/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  wyrażenia  opinii  do  
projektowanego  obszaru  Europejskiej  sieci  Ekologicznej  Natura  2000  położonego  na  
terenie  Gminy  Masłów,  oznaczonego  kodem  PLH26_36  Łysogóry,  kodem  PLH26_16  
Ostoja  Barcza,  kodem  PLH26_27  Ostoja  Wierzejska  i  kodem  PLH26_29  Przełom 
Lubrzanki  –  została  podjęta  w  głosowaniu  15  głosów  „za”,   jednogłośnie  i  stanowi 
załącznik protokołu.

 Ad. 5.
Projekt  uchwały  w  sprawie  zobowiązań  w  zakresie  udzielania  pomocy  finansowej  dla 
powiatu  Kielce  na  zadanie  inwestycyjne  pn.  „Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  0314T, 
odcinek Mąchocice – Święta Katarzyna na długości 9838 mb” o wartości przekraczającej 
granicę ustaloną przez radę.
Temat przedstawiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy.
Wójt Włodzimierz Korona uzupełnił informację, przybliżając przebieg rozmów i ustaleń nt. 
remontu tej drogi.
Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  08.06.2009  roku  pozytywnie 
zaopiniowała niniejszy projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała  Nr  XXXII/253/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zobowiązań  w  zakresie  
udzielania  pomocy  finansowej  dla  powiatu  Kielce  na  zadanie  inwestycyjne  pn.  
„Przebudowa drogi  powiatowej  nr  0314T,  odcinek Mąchocice  –  Święta  Katarzyna na 
długości  9838  mb”  o  wartości  przekraczającej  granicę  ustaloną  przez  radę –  została 
podjęta w głosowaniu 15 głosów „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 6.
Zakończenie sesji.
Przewodnicząca Rady, po wyczerpaniu tematyki, podziękowała za udział w nadzwyczajnej 
sesji Rady Gminy Masłów i  o godzinie 14.40 zakończyła obrady. 

Protokolant: Przewodnicząca Rady Gminy Masłów
Joanna Synak /-/ Genowefa Jaros
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