
XLI Sesja 
Rady Gminy Masłów 

w dniu 22 grudnia 2021, godz. 08:00  
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 21.12.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 XXXIX i Nr XL z poprzednich sesji 

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

6. Projekty uchwał w sprawie: 

a) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2022 – 2029 

1) odczytanie projektu uchwały 

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

3) dyskusja nad projektem uchwały 

4) głosowanie nad przyjęciem uchwały 

b) uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2022 rok 

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej 

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

3) odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy 

4) stanowisko Wójta Gminy na temat złożonych wniosków przez Komisje Rady 

5) dyskusja nad projektem budżetu 

6) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej na 2022 rok 

c) porozumienia międzygminnego Gminy Masłów z Gminą Sobków w zakresie 

działalności rodzinnego domu pomocy 



d) przystąpienia Gminy Masłów do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej" - edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego 

e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 

f) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy 

na terenie gminy Masłów 

g) przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Domaszowice na terenie gminy Masłów 

h) zgody na przekazanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Masłów 

Pierwszy ul. Spokojna za cmentarzem - etap II 

i) o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowej o charakterze użyteczności 

publicznej na terenie gminy Masłów w ramach „Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” 

j) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

k) wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie umowy użyczenia na okres 

powyżej 3 lat 

l) zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom 

m) zasad przyznawania oraz wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy  

w Masłowie 

n) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży 

pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych 

o) zmiany uchwały budżetowej Gminy 

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

q) zmiany uchwały Nr XLIV/443/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2017 

roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w latach 

2018-2021 

r) uchylenia uchwały Nr XXVIII/314/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 28 stycznia 2021 

roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 

s) uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 

2021 

7. Informacje i ogłoszenia 

8. Zakończenie obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

Piotr Zegadło   


