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XLIII Sesja  
Rady Gminy Masłów  

w dniu 24 lutego 2022, godz. 8:30  
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 23.02.br. do godz. 15:00 na adres 
informatyk@maslow.pl.  

Porządek obrad 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Stwierdzenie quorum 

3. Przyjęcie porządku obrad 

4. Przyjęcie protokołu Nr XLII z poprzedniej sesji 

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

6. Informacja Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach 

7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Masłów 

8. Informacja o stanie mienia komunalnego – grunty 

9. Projekt uchwały: 

a) w sprawie podziału środków i planu doskonalenia zawodowego nauczycieli na 

2022r. 

b) w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr VII/70/15 Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 kwietnia 2015 roku – regulaminu określającego wysokość stawek  

i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki 

wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy 

nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Masłów 

c) w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Woli Kopcowej 

d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu 
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e) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolina Marczakowa na terenie 

Gminy Masłów 

f) współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego 

zakupu energii elektrycznej 

g) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

h) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2022 

– 2029 

i) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w realizacji 

programu oferującego pomoc niepełnosprawnym 

j) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/225/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 

2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na 

obszarze Gminy Masłów 

k) w sprawie petycji dotyczącej budowy drogi w Woli Kopcowej 

10. Informacje i ogłoszenia 

11. Zakończenie obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

/-/Piotr Zegadło  

 


