
XXX Sesja 
Rady Gminy Masłów  

w dniu 25 marca 2021, godz. 14:00  
w Sali Samorządowej urzędu gminy 
(sesja z wykorzystaniem środków 

porozumiewania się na odległość – 
zdalny tryb obradowania). 

 

 

Osoby chcące uczestniczyć w posiedzeniu zdalnym proszone są 

o podanie imienia i nazwiska (lub loginu) oraz adresu mailowego, na który 

wysłany zostanie kod dostępu do posiedzenia. 

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 24.03.br. do godz. 15:00 na adres 

informatyk@maslow.pl.  

Uwaga: dołączenie do sesji w trybie zdalnym oznacza akceptację 

zapisów klauzuli informacyjnej dotyczącej transmisji obrad Rady Gminy 

dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Masłów:  

http://www.maslow.biuletyn.net/?bip=1&cid=1200&bsc=N). 

 
Porządek obrad 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Stwierdzenie quorum 

3. Przyjęcie porządku obrad 

4. Przyjęcie protokołu Nr XXIX z poprzedniej sesji 

5. Sprawozdanie Wójta z pracy Wójta i urzędu gminy w okresie między sesjami 

6. Informacja o stanie mienia komunalnego - grunty 

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/252/2020 Rady Gminy 

Masłów z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody trwałemu 

zarządcy na zawarcie umowy użyczenia na okres powyżej 3 lat 

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/295/2020 Rady Gminy 

Masłów z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 

rok 2021 

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy 

Zakupowej Energii Elektrycznej 

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 



11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Masłów na lata 2021 – 2029 

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie "Porozumienia 

w sprawie powierzenia Gminie Kielce zadania publicznego i ustalenia zasad 

współpracy w zakresie opracowania dokumentu pn. "Plan Zrównoważonej 

Mobilności dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego"" 

13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Masłów do Stowarzyszenia 

Lokalna Organizacja Turystyczna "Góry Świętokrzyskie" 

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia 

cywilnoprawnego o ustanowieniu Zielonego Klastra Energii 

15. Informacje i ogłoszenia 

16. Zakończenie obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

/-/ Piotr Zegadło    


