
Protokół Nr LII/2010

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 30 września 2010 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Kielce na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 0314T 

Mąchocice  –  Ciekoty  –  Święta  Katarzyna”  o  wartości  przekraczającej  granicę 

ustaloną corocznie przez radę.

4. Zakończenie sesji.

Ad. 1.
Otwarcie sesji. 
Przewodnicząca Rady Gminy Genowefa Jaros w dniu 30 września 2010 roku o godzinie 
14.15  otworzyła  posiedzenie  Rady  Gminy,  przywitała  radnych  i  wyjaśniła  konieczność 
zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym. 

Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.
Przewodnicząca  Rady  Gminy  oświadczyła,  iż  zgodnie  z  listą  obecności  aktualnie  w 
posiedzeniu  uczestniczy  11  radnych,  co  wobec  ustawowego  składu  Rady  15  radnych 
stanowi 73 % obecności i jest podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu.

Ad. 3.
Projekt  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  zobowiązań  w  zakresie  udzielenia  pomocy 
finansowej  dla  Powiatu  Kielce  na  zadanie  pn.  „Remont  drogi  powiatowej  nr  0314T 
Mąchocice  –  Ciekoty  –  Święta  Katarzyna”  o  wartości  przekraczającej  granicę  ustaloną 
corocznie przez radę. 
Temat omówił szczegółowo Wójt Gminy Masłów Włodzimierz Korona.
Radny  Andrzej  Pedrycz  zwrócił  się  z  pytaniem,  w  jakim  stopniu  przewidziane  jest 
finansowanie zadania.
Przewodniczący  Rady  Powiatu  –  pan  Tomasz  Lato  wyjaśnił,  że  przyjmuje  się,  iż  z 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych uda się pozyskać 3 mln zł,  powiat 
przekazuje na ten cel  1,5 mln zł,  zaś po 750.000 zł  współfinansują gminy Bodzentyn i 
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Masłów, zgodnie ze stosownymi uchwałami. 
Nie zgłoszono więcej uwag. 
Uchwała  Nr  LII/407/10  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zaciągnięcia  zobowiązań  w 
zakresie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kielce na zadanie pn. „Remont drogi  
powiatowej  nr  0314T  Mąchocice  –  Ciekoty  –  Święta  Katarzyna” o  wartości  
przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę – została przyjęta w głosowaniu 11 
„za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 4.
Zakończenie sesji.
Przewodnicząca  podziękowała  radnym  za  mobilizację  i  o  godzinie  14.30  zamknęła 
posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

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