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Uchwała Nr XVI/2016 

 Komisji Budżetu i Finansów 

                                         z dnia 27.12.2016 r. 
 

 
Na podstawie §67 ust.1 Statutu Gminy Masłów przyjętego uchwałą  

Nr XXVI/232/2016  Rady Gminy Masłów z dnia 8 września 2016r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Masłów (Dz. Urzęd. Woj. Świętokrz. z 2016r. poz. 2787) 

Komisja Budżetu i Finansów uchwala, co następuje: 

 

 

§1 

 

Opiniuje się pozytywnie projekty uchwał w sprawie: 

 

1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Masłów na 2017 rok;  

(w głosowaniu: 6 – za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z 

uwzględnieniem autopoprawki Wójta, 0– wstrzymujących się, 0– przeciw) 

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów;  

(w głosowaniu: 6 – za pozytywnym zaopiniowaniem, 0– wstrzymujących się, 0– 

przeciw) 

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Masłów na lata 2016 – 2026;  

(w głosowaniu: 6 – za pozytywnym zaopiniowaniem, 0– wstrzymujących się, 0– 

przeciw) 

4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego – 2016; 

 (w głosowaniu: 6 – za pozytywnym zaopiniowaniem, 0– wstrzymujących się, 0– 

przeciw) 

5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 

rok 2017;  

(w głosowaniu: 6 – za pozytywnym zaopiniowaniem, 0– wstrzymujących się, 0– 

przeciw) 

6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/222/2016 Rady Gminy 

Masłów  
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z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Masłów;  

(w głosowaniu: 6 – za pozytywnym zaopiniowaniem, 0– wstrzymujących się, 0– 

przeciw) 

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/223/2016 Rady Gminy 

Masłów  

z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia 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;  

(w głosowaniu: 6 – za pozytywnym zaopiniowaniem, 0– wstrzymujących się, 0– 

przeciw) 

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie darowizny od 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Masłowie działki zabudowanej oznaczonej 

numerem 642/2 o pow. 0,1722 ha położonej w Masłowie Pierwszym;  

(w głosowaniu: 6 – za pozytywnym zaopiniowaniem, 0– wstrzymujących się, 0– 

przeciw) 

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr II/16/2014 z dnia 

05 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

Masłów;  

(w głosowaniu: 6 – za pozytywnym zaopiniowaniem, 0– wstrzymujących się, 0– 

przeciw) 

10. Projekt uchwały w sprawie zasad na jakich radnym Gminy Masłów przysługują 

diety;   

Komisja Budżetu i Finansów zgłosiła poprawkę do projektu uchwały  

(w głosowaniu: 5 – za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały 

 z uwzględnieniem poprawki Komisji Budżetu i Finansów, 0 – wstrzymujących 

się, 1 – przeciw) 

11. Projekt uchwały w sprawie przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych sołtysom; 

 (w głosowaniu: 5 – za pozytywnym zaopiniowaniem, 1– wstrzymujących się, 0– 

przeciw) 

12. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/239/2013 Rady Gminy 
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Masłów z dnia 28 lutego 2013 r. dotyczącej ustalenia stawki opłaty za 

korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Masłów;  

(w głosowaniu: 6 – za pozytywnym zaopiniowaniem, 0– wstrzymujących się, 0– 

przeciw) 

13. Opiniowanie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami Gminy Masłów na lata 2012 – 2015; 

 (w głosowaniu: 6 – za pozytywnym zaopiniowaniem, 0– wstrzymujących się, 0– 

przeciw) 

14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu  Opieki nad 

Zabytkami Gminy Masłów na lata 2016 – 2019;  

(w głosowaniu: 6 – za pozytywnym zaopiniowaniem, 0– wstrzymujących się, 0– 

przeciw) 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca 

Komisji Budżetu i  Finansów  

/-/ REGINA CHYB 

 


