
 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – Pracodawca 

obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w 

pracach organów gminy. 

 

Materiały dostępne w portalu esesja oraz na stronie www.maslow.esesja.pl. 

XXV Sesja 

Rady Gminy Masłów 

w dniu 29 października 2020, godz. 14:00 

w Sali Samorządowej urzędu gminy  

(sesja z wykorzystaniem środków 

porozumiewania się na odległość – zdalny 

tryb obradowania) 

 

Porządek obrad 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Stwierdzenie quorum 

3. Przyjęcie porządku obrad 

4. Przyjęcie protokołu Nr XXIV z poprzedniej sesji 

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

6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy 
Masłów Na Lata 2016 - 2019 

7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów 

8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Nr 2 miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie gminy Masłów 

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Masłów Nr XI/131/2019 
z dnia 19 września 2019 r. w sprawie pozbawienia drogi 344022T "Domaszowice 
starodroże 74" kategorii drogi gminnej położonej w miejscowości Domaszowice 

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/85/15 Rady Gminy Masłów z 
dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Masłów na lata 2015-2020, rozszerzając lata realizacji Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Masłów na lata 2021-2027 wskazując nowe 
zadania dla realizacji celów określonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej 

11. Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Masłów 

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/334/2017 Rady Gminy 
Masłów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy 
Masłów na lata 2016-2023 
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13. Analiza oświadczeń majątkowych 

14. Zapytania i interpelacje radnych 

15. Informacje i ogłoszenia 

16. Zakończenie obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

/-/ Piotr Zegadło   

 

 

 Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) informuję, 
że z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną nie będzie możliwości osobistego 
uczestniczenia podczas sesji, w sali obrad. Osoby chcące uczestniczyć 
w posiedzeniu zdalnym proszone są o podanie imienia i nazwiska oraz adresu mailowego, na 
który wysłany zostanie kod dostępu do posiedzenia. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 
28.10.br. do godz. 15:00 na adres informatyk@maslow.pl.   
 Uwaga: dołączenie do sesji w trybie zdalnym oznacza akceptację zapisów klauzuli 
informacyjnej dotyczącej transmisji obrad Rady Gminy dostępnej w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Masłów:  ttp://www.maslow.biuletyn.net/?bip=1&cid=1200&bsc=N)  
Zachęcamy do śledzenia transmisji dostępnej na kanale YouTube urzędu Gminy Masłów  
(https://www.youtube.com/channel/UCD0FsBSvO005ylXNak8-3MA). 

 

 


