
   Uchwała Nr XXXI/32/2021 
Komisji Budżetu i Finansów 

            Rady Gminy Masłów 
z dnia 26.04.2021 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 

Przyjmuje się Ocenę zasobów pomocy społecznej. 

 

§2 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXVIII/310/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 28 stycznia 2021 r. 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 na 2021 rok. 

 

§3 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 507 położonej w Brzezinkach 

oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 

 

§4 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie części działki nr 14/33 o powierzchni 0,1006 ha położonej w obrębie 

ewidencyjnym Dąbrowa, w miejscowości Wiśniówka oraz zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 

 

§5 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 258/6 położonej w Woli 

Kopcowej, części działki nr 1033/8 położonej w Masłowie Drugim i części działki 



875/1 położonej w Masłowie Pierwszym oraz zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy. 

 

§6 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy najmu części działki nr 432/2 położonej w Mąchocicach 

Kapitulnych wraz ze zlokalizowanymi na niej budynkami gospodarczymi oraz zgody 

na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 

 

§7 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy. 

 

§8 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2021-2029. 

 

§9 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 

V/54/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 26 lutego 2015 r. 

 

§10 

Komisja upoważnia Przewodniczącego do przedstawienia treści uchwały na 

sesji Rady Gminy. 

 

§11 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
            Przewodniczący 

Komisji Budżetu i  Finansów  
                          /-/ ZENON PEDRYCZ 

 


