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FN.0012.8.KBiF.2021 

 

 

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 20 września 2021r. /tj. poniedziałek/ o godz. 14:00 w trybie 

hybrydowym (stacjonarno – zdalnym) 

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 20.09.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. Sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie za 2020 rok. 

6. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 

I półrocze 2021 roku 

7. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za I półrocze 

2021 roku 

8. Przedstawienie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za  

I półrocze 2021 roku 

9. Projekty uchwał w sprawie: 

a) przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Masłów na lata 2022 – 2030” 

oraz szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu 

konsultacji 

b) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023 

c) zmiany uchwały nr XIX/222/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Masłów. 

d) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  



w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych. 

e) sprzedaży działki nr 208/1 w Ciekotach, stanowiącej własność Gminy Masłów. 

f) zmiany uchwały budżetowej Gminy 

g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2021 – 2029. 

h) zmiany uchwały Nr XXVIII/313/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 28 stycznia 2021 roku w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. 

i) zmiany uchwały Nr XXVIII/314/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 28 stycznia 2021 roku w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 

10. Sprawy inne. 

11. Zakończenie obrad. 

 

        Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

     /-/ Zenon  Pedrycz 

 


