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PiRG.0002.7.2021 

XXXIV Sesja 

Rady Gminy Masłów 

w dniu 22 czerwca 2021, godz. 12:00 

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 21.06.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 XXXIII z poprzedniej sesji. 

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

6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok. 

7. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Masłów za 2020 rok 

a) debata nad raportem o stanie gminy Masłów, 

b) projekt uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Masłów wotum zaufania. 

8. Procedura absolutorium 

a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2020 rok, 
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b) informacja o stanie mienia komunalnego gminy, 

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu rocznym 

z wykonania budżetu za 2020 rok, 

d) stanowisko Komisji Rewizyjnej, 

e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie absolutorium, 

f) przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy, 

g) dyskusja, 

h) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2020 rok, 

i) projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Masłów absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 

9. Projekty uchwał w sprawie: 

a) zmiany uchwały budżetowej Gminy, 

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

c) przekazania protestu mieszkańców według właściwości. 

10. Informacje i ogłoszenia. 

11. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

Piotr Zegadło   


