
XXXIX Sesja 

Rady Gminy Masłów 

w dniu 25 listopada 2021, godz. 9:30  

w Sali Samorządowej urzędu gminy  

w Masłowie – obrady w trybie 

hybrydowym (stacjonarno - zdalnym). 

 
Osoby chcące uczestniczyć w posiedzeniu hybrydowym 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 24.11.br. do godz. 15:00 na adres 

informatyk@maslow.pl.  

 

Porządek obrad 
1. Otwarcie posiedzenia 

2. Stwierdzenie quorum 

3. Przyjęcie porządku obrad 

4. Przyjęcie protokołów Nr XXXVII i Nr XXXVIII z poprzednich sesji 

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

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Masłów za rok szkolny 

2020/2021 

7. Informacja Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami  

i Rolnictwa dotycząca komunalizacji działek nr 1099, 411/1, 411/2, 690, 535, 719, 

603, 536, 501, 570 i 640 położonych w obrębie ewidencyjnym Masłów Pierwszy, 

stanowiących drogi. 

8. Projekt uchwały: 

a) w sprawie nabycia w drodze darowizny działki nr 204/8 o pow. 0,5805 ha 

położonej w Domaszowicach 

b) w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Masłów 

c) w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów  

z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok 



d) w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego  

z dnia 4 listopada 2021 r. znak: SPN.III.4130.29.2021 w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Domaszowice na terenie 

gminy Masłów 

e) w sprawie zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 

sołtysom 

f) w sprawie zasad na jakich radnym Gminy Masłów przysługują diety 

g) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Masłów 

h) w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie kursowania linii autobusowej nr 38 

i) w sprawie petycji dotyczącej planowanej budowy nowego placu zabaw  

w Woli Kopcowej 

j) w sprawie petycji dotyczącej planowanej lokalizacji drogi publicznej w Woli 

Kopcowej 

k) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok 

oraz udzielania pomocy de minimis 

l) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 

2022 rok 

m) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

n) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 

2021 – 2029 

o) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi  

z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

9. Informacje i ogłoszenia 

10. Zakończenie obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

Piotr Zegadło   


