
  Uchwała Nr XXXVII/38/2021 
Komisji Budżetu i Finansów 

            Rady Gminy Masłów 
z dnia 25.10.2021 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 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie Gminy Masłów do 

Stowarzyszenia lokalna Organizacja Turystyczna „Góry Świętokrzyskie” oraz 

upoważnienia Wójta Gminy Masłów do wyznaczenia reprezentanta Gminy Masłów w 

Stowarzyszeniu Lokalna Organizacja Turystyczna „Góry Świętokrzyskie”. 

 

§2 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości zabudowanej budynkiem 

szkoły podstawowej w Mąchocicach – Scholasterii im. Stefana Żeromskiego. 

 

§3 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie przekazania do 

nieodpłatnego użytkowania sieci wodociągowej w miejscowości Dolina Marczakowa, 

obręb geodezyjny Masłów Drugi. 

 

§4 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie przekazania do 

nieodpłatnego użytkowania sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kopcowa przy 

ul. Dębowej. 

 

§5 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie przekazania do 

nieodpłatnego użytkowania sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kopcowa ul. 

Dojazdowa. 



§6 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie przekazania do 

nieodpłatnego użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Wola 

Kopcowa przy ul. Dębowej. 

 

§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 udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Kieleckiego. 

 

§10 

       Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany chwały Nr 

XXVIX/320/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego. 

 

§11 

Komisja upoważnia Przewodniczącego do przedstawienia treści uchwały na 

sesji Rady Gminy. 

 

§12 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
            Przewodniczący 

Komisji Budżetu i  Finansów  
                          /-/ ZENON PEDRYCZ 

 


