
     Uchwała Nr XXV/26/2020 
Komisji Budżetu i Finansów 

            Rady Gminy Masłów 
z dnia 23.11.2020 r. 

 

 
Na podstawie §67 ust.1 Statutu Gminy Masłów przyjętego uchwałą Nr XXV/232/2016 

Rady Gminy Masłów z dnia 8 września 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 

Masłów (Dz. Urzęd. Woj. Święt. Z 2016 roku poz. 2787) Komisja Budżetu i 

Finansów uchwala, co następuje: 

 

 
§1 

Komisja przyjmuje nie wnosząc uwag  sprawozdanie z realizacji Gminnego  

Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Masłów Na Lata 2016 – 2019. 

 
§2 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

XII/141/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 24 października 2019 roku w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii na rok 2020. 

 

§3 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego 

Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

§4 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 153/3 o powierzchni 0,4000ha 

położonej w Masłowie Pierwszym. 

 

§5 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie budowy pomnika 

poświęconego ofiarom  zbrodni Niemiec Hitlerowskich pomordowanych przez 

Kałmucki Korpus Kawalerii w czasie II wojny światowej. 

 

 



 

§6 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia stawek 

podatku od nieruchomości na 2021 rok oraz udzielenia pomocy de minimis. 

 

§7 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia stawek 

podatku od środków transportowych na 2021 rok. 

 

§8 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej gminy Masłów. 

 

§9 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Pomocy Finansowej  Gminy Masłów na lata 2020 – 2029. 

 

§10 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwały nr XIV/116/15 

Rady Gminy Masłów z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zwolnień z podatku od 

nieruchomości (udzielanej w ramach pomocy de minimis) dla przedsiębiorców 

prowadzących działalność  gospodarczą na terenie Gminy Masłów. 

 

§11 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 

XVI/186/2020 Rady Gminy Masłów z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. 

 

§12 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 

XVI/187/2020 Rady Gminy Masłów z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. 

 

 

 



§13 

 

Komisja upoważnia Przewodniczącego do przedstawienia treści uchwały na 

sesji Rady Gminy. 

 

§14 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
            Przewodniczący 

Komisji Budżetu i  Finansów  
 

                          /-/ ZENON PEDRYCZ 

 


