
XXVIII Sesja  

Rady Gminy Masłów 

w dniu 28 stycznia 2021, godz. 13:00 

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 XXVII z poprzedniej sesji 

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

6. Sprawozdanie z wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego 

7. Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania 

dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na 

obszarze Gminy Masłów w roku kalendarzowym 2021 

8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Masłów do realizacji 

programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 

w ramach Funduszu Solidarnościowego 

9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z 

Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok 

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów 

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Masłów na lata 2021 – 2029 

12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kieleckiego 

13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kieleckiego 

14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Górno 



15. Przyjęcie sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Gminy Masłów za 2020 

rok 

16. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady 

Gminy Masłów na 2021 rok 

17. Informacje i ogłoszenia 

18. Zakończenie obrad 

 

Przewodniczący Rada 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 (lub loginu) oraz adresu 
mailowego, na który wysłany zostanie kod dostępu do posiedzenia. Zgłoszenia należy 
przesyłać do dnia 27.01.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: http://www.maslow.biuletyn.net/?bip=1&cid=1200&bsc=N). 
 


