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PiRG.0002.6.2022 

XLVII Sesja  
Rady Gminy Masłów 

w dniu 28 czerwca 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 27.06.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 XLVI z poprzedniej sesji 

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

6. Informacja Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 

dotycząca komunalizacji działki nr 14/153 położonej w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa, 

stanowiącej drogę 

7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok 

8. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Masłów za 2021 rok 

a) debata nad raportem o stanie gminy Masłów 

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

9. Procedura absolutorium 

a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2021 rok 

b) informacja o stanie mienia komunalnego gminy 

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu rocznym 

z wykonania budżetu za 2021 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 
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h) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2021 rok 

i) projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Masłów absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2021 rok 

10. Projekt uchwały: 

a) w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Górno realizacji zadania 

publicznego w zakresie zapewnienia uprawnionym mieszkańcom Gminy Masłów 

usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Jachowej 

b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Masłów porozumienia 

w sprawie przejęcia zadania zarządzania drogami o znaczeniu lokalnym 

(gminnym) 

c) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków 

ratowników OSP za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, 

szkoleniu lub ćwiczeniu 

d) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny działki nr 694/2 

położonej w Masłowie Pierwszym 

e) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny działek położonych  

w Masłowie Pierwszym pod poszerzenie ulicy Lawendowej 

f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy zabudowanej 

części działki nr 102 o powierzchni 0,0220 ha położonej w Barczy oraz zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy 

g) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

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

– 2029 

11. Informacje i ogłoszenia 

12. Zakończenie obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów   

Piotr Zegadło   


