
Protokół Nr XXIII/2012
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Masłów,
która odbyła się w dniu 4 lipca 2012 roku

Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Projekt  uchwały  intencyjnej  w  sprawie  udziału  Gminy  Masłów  w  realizacji  projektu  

„Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej”.

5. Zakończenie obrad.

Ad. 1.
Otwarcie sesji.

Stosownie do art.  20 ust.  1 ustawy o samorządzie gminnym  oraz § 25 Statutu Gminy Masłów 

stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/54/03 Rady Gminy Masłów z dnia 10 kwietnia 2003 

roku, w dniu 4 lipca 2012 roku o godzinie 16.00 Przewodniczący Rady Gminy Masłów – Sylwester 

Wojtyna, otworzył obrady.

Przewodniczący przywitał zebranych i wyjaśnił potrzebę zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym.

Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 14 radnych – 93,3% 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 przedstawił porządek obrad.

Nie zgłoszono uwag.

W głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie porządek obrad został przyjęty.

Ad. 4.
Projekt uchwały intencyjnej w sprawie udziału Gminy Masłów w realizacji projektu „Kompleksowa  

ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej”.

Przewodniczący Rady odczytał proponowany projekt uchwały.
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Wójt  Gminy  Masłów:  jak  widać,  w  rozwoju  wypadków  zmierzających  do  realizacji  projektu  – 

podejmowaliśmy  szereg  czynności  merytorycznych  w  kwestii  zabezpieczenia  gminy  w  celu 

realizacji  tego projektu,  w dwóch kontraktach:  nr  4 i  5.   Jednak niektórzy członkowie Związku 

kwestionują  wykonanie  i  uzyskanie  tzw.  efektu  ekologicznego.  Pomimo  naszych  deklaracji, 

pomimo naszego jednoznacznego stanowiska, zapisanego w protokole z posiedzeń MZWiK, w 

dalszym  ciągu  ten  problem jest  niejako  eskalowany,  włącznie  do  tego,  że  jutro  odbędzie  się 

nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia. Przedmiotem obrad będzie zajęcie stanowiska MZWiK 

nt.  zmniejszenia  zakresu  rzeczowego  projektu.  Wójt  poinformował  również,  że  oprócz 

wspomnianego stanowiska ustnego, 29 czerwca, po wcześniejszej konsultacji z Przewodniczącym 

Rady Gminy i  Skarbnikiem Gminy,  złożył  pismo,  w którym nie  wyraża zgody na zmniejszenie 

zakresu  robót.  Wójt  odczytał  treść  pisma  i  wyjaśnił,  że  w  dniu  wczorajszym  otrzymał  ustne 

zapewnienie Zastępcy Wójta Gminy Zagnańsk, dotyczące poparcia stanowiska Gminy Masłów. Z 

uwagi na powagę sytuacji i w celu usankcjonowania stanowiska Gminy Masłów, Wójt zwrócił się z 

prośbą o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Masłów.

Przewodniczący Rady Gminy potwierdził ścisłą współpracę w z Wójtem w tej sprawie i poprosił o 

poparcie przedstawionego projektu uchwały. 

Więcej uwag nie zgłoszono.

Uchwała intencyjna Nr XXIII/158/12 Rady Gminy Masłów w sprawie udziału Gminy Masłów w 
realizacji  projektu  „Kompleksowa  ochrona  wód  podziemnych  aglomeracji  kieleckiej” – 

przyjęta została w głosowaniu: 14 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 5.
Zakończenie obrad.

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady podziękowała za udział w XXIII – nadzwyczajnej 

sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 16.15 – zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant:  Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Joanna Synak  /-/ Sylwester Wojtyna
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