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XXXIII Sesja  

Rady Gminy Masłów  

w dniu 20 maja 2021, godz. 13:00  

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 19.05.br. do godz. 15:00 na adres 

informatyk@maslow.pl. Uwaga: dołączenie do sesji w trybie zdalnym 

oznacza akceptację zapisów klauzuli informacyjnej dot. transmisji 

obrad Rady Gminy dostępnej w BIP 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 XXXII z poprzedniej sesji 

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

6. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Masłów 

obejmująca 2019 i 2020 rok 

7. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy 

Masłów za 2020 rok 

8. Sprawozdanie z działalności Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" za rok 

2020 

9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie za 2020 rok 

10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Masłowie za rok 2020 
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11. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 r. 

12. Projekt uchwały w sprawie: 

a) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za 

zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

b) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

c) zmiany uchwały budżetowej Gminy 

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2021 – 2029 

e) zmiany uchwały Nr XXIX/326/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 25 lutego 2021 

r. w sprawie pomnika przyrody o nazwie "Wielki Kamień" 

13. Informacje i ogłoszenia 

14. Zakończenie obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

/-/ Piotr Zegadło   

 


