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O B W I E S Z C Z E N I E 

 

Na podstawie § 65 Statutu Gminy Masłów przyjętego Uchwałą Nr XXV/282/2020 Rady 

Gminy Masłów z dnia 29 października 2020 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego z 

2020 roku, poz. 3838) zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 

odbędzie się w dniu 22 marca 2021r. /tj. poniedziałek/ o godz. 14:00 w trybie zdalnym 

(komisja z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość) 

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 22.03.br. do godz. 10:00 na adres 

informatyk@maslow.pl 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

5. Informacja o stanie mienia komunalnego – grunty. 

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/252/2020 Rady Gminy Masłów z dnia 

30 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie umowy 

użyczenia na okres powyżej 3 lat. 

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/295/2020 Rady Gminy Masłów z 

dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. 

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii 

Elektrycznej. 

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy. 

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na 

lata 2021 – 2029. 



11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie "Porozumienia 

w sprawie powierzenia Gminie Kielce zadania publicznego i ustalenia zasad współpracy 

w zakresie opracowania dokumentu pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności dla Kielc i 

Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego". 

12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Masłów do Stowarzyszenia Lokalna 

Organizacja Turystyczna "Góry Świętokrzyskie" 

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia 

cywilnoprawnego o ustanowieniu Zielonego Klastra Energii. 

14. Sprawy inne. 

15. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący  Komisji Budżetu i Finansów 

     /-/ Zenon Pedrycz 

 


