
    Uchwała Nr XXVII/28/2020 
Komisji Budżetu i Finansów 

            Rady Gminy Masłów 
z dnia 14.12.2020 r. 

 

 
Na podstawie §67 ust.1 Statutu Gminy Masłów przyjętego uchwałą Nr XXV/282/2020 

Rady Gminy Masłów z dnia 29 października 2020 r w sprawie uchwalenia Statutu 

Gminy Masłów (Dz. Urzęd. Woj. Święt. z 2020 roku poz. 3838) Komisja Budżetu i 

Finansów uchwala, co następuje: 

 

 
§1 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

 

§2 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 258/6 o powierzchni 2 m² 

położonej w Woli Kopcowej oraz części działki nr 874/1 o powierzchni 2 m² położonej 

w Masłowie Pierwszym. 

 

§3 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków 

finansowych jako wkładu własnego na realizację przewozów autobusowych o 

charakterze publicznym w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o 

charakterze użyteczności publicznej”. 

 

§4 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia wydatków, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2020. 

 

§5 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy. 

 



 

§6 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2020 – 2029. 

 

§7 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 

XLIV/443/20217 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w 2018, 2019 i 2020 roku. 

 

§8 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 

XIX/227/2020 Rady Gminy Masłów z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego w latach 2020- 2022. 

 

§9 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 

XI/135/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 19 września 2019 roku w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego w 2020 i 2021 roku. 

 

§3 

Komisja upoważnia Przewodniczącego do przedstawienia treści uchwały na 

sesji Rady Gminy. 

 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
            Przewodniczący 

Komisji Budżetu i  Finansów  
 

                          /-/ ZENON PEDRYCZ 

 


