
XIX Sesja 

Rady Gminy Masłów 

w dniu 21 maja 2020, godz. 13:00 

w Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Masłowie 

 

Porządek obrad 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Stwierdzenie quorum 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołów Nr XVII i XVIII z poprzednich sesji 

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

6. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Masłów za 

2019 rok 

7. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Masłów 

za 2019 rok 

8. Ocena zasobów pomocy społecznej 

9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie za rok 2019 

10. Sprawozdanie z działalności Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" za rok 2019 

11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Masłowie za rok 2019 

12. Sprawozdanie ze współpracy Gminy Masłów z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r. 

13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów 

14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy 

Masłów 

15. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, 

budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

wskazanym grupom przedsiębiorców, których płatność finansowa uległa pogorszeniu 

w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 

COVID-19 

16. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Masłów 

17. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 



18. Projekt uchwały w sprawie zbycia działki nr 287/8 położonej w Dąbrowie, stanowiącej 

własność Gminy Masłów 

19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów. 

20. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów 

na lata 2020 – 2029 

21. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 

w latach 2020-2022 

22. Zapytania i interpelacje radnych 

23. Informacje i ogłoszenia 

24. Zakończenie obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

/-/ Piotr Zegadło    


