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PiRG.0002.8.2022 

XLIX Sesja  
RADY GMINY MASŁÓW  

w dniu 28 września 2022, godz. 15:00  
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 27.09.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 XLVIII z poprzedniej sesji 

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

6. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury 
za I półrocze 2022 roku 

7. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za I półrocze 
2022 roku 

8. Przedstawienie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za  
I półrocze 2022 roku 

9. Projekt uchwały: 

a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2022 – 
2029 

c) w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
sołectwa Domaszowice na terenie Gminy Masłów 

d) w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Wola Kopcowa na terenie gminy Masłów 

e) w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów 
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f) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy na terenie Gminy 
Masłów 

g) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie Gminy Masłów 

h) w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów 

i) w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów 

j) w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów 

k) w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Domaszowice, gmina Masłów 

l) w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Wola Kopcowa, gmina Masłów 

m) w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/335/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 25 marca 
2021 r. dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie "Porozumienia w sprawie 
powierzenia Gminie Kielce zadania publicznego i ustalenia zasad współpracy  
w zakresie opracowania dokumentu pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności dla Kielc  
i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego "" 

n) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/142/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 24 
kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia stałych terminów obrad Rady Gminy 
Masłów 

o) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Masłów 
na lata 2022-2025 

p) w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Masłów 

q) w sprawie powołania Skarbnika Gminy Masłów 

10. Informacje i ogłoszenia 

11. Zakończenie obrad 

 

 Przewodniczący Rada Gminy Masłów 

Piotr Zegadło    

 


