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

która odbyła się w dniu 30 września 2009 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Projekt uchwały intencyjnej w sprawie podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenie 

środków  finansowych  w  budżecie  Gminy  Masłów  na  2010  rok  z  przeznaczeniem  na 

przebudowę drogi gminnej nr 344011T w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych 2008 – 2011. 

5. Zakończenie sesji. 

Ad. 1.
Otwarcie sesji.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Genowefa  Jaros  o  godzinie  19.10  otworzyła  posiedzenie  Rady 

Gminy i przywitała radnych.

Przewodnicząca  wyjaśniła  potrzebę  zwołania  posiedzenia  nadzwyczajnego,  wynikającą  z 

konieczności  przyjęcia  uchwały  intencyjnej  w  sprawie  podjęcia  czynności  mających  na  celu 

zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy Masłów na 2010 rok.

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 zaproponowany porządek dzisiejszego spotkania. 

Nie zgłoszono uwag.

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.
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Ad. 4.
Projekt  uchwały  intencyjnej  w  sprawie  podjęcia  czynności  mających  na  celu  zabezpieczenie 

środków finansowych w budżecie Gminy Masłów na 2010 rok z przeznaczeniem na przebudowę 

drogi gminnej nr 344011T w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 

2011. 

Szczegółowych wyjaśnień udzielił Sekretarz Gminy – pan Bogusław Krukowski. 

W związku z koniecznością uzupełnienia wniosku do „Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych  2008-2011”  wynikła  konieczność  zwołania  sesji  nadzwyczajnej  w  sprawie  podjęcia 

uchwały intencyjnej, dotyczącej drogi gminnej nr 344011T w Domaszowicach.

Radni nie wnieśli uwag.

Uchwała intencyjna Nr XXXVII/292/09 Rady Gminy Masłów w sprawie podjęcia czynności 
mających na celu zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy Masłów na 2010 

rok z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej  nr 344011T w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 – przyjęta została w głosowaniu 15 „za”, 

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 Ad. 5.
Zakończenie sesji.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Genowefa  Jaros  podziękowała  za  udział  w  posiedzeniu 

nadzwyczajnym. O godzinie 19.20 Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.

Protokolant:        Przewodnicząca Rady Gminy Masłów

Joanna Synak /-/ Genowefa Jaros
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