
   Uchwała Nr XXXV/36/2021 
Komisji Budżetu i Finansów 

            Rady Gminy Masłów 
z dnia 20.09.2021 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 sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w 

Masłowie za 2020 rok. 

 

§2 

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji 

kultury za I półrocze 2021 roku. 

 

§3 

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za I 

półrocze 2021 roku. 

 

§4 

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 

za I półrocze 2021 roku. 

 

§5 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Masłów na lata 2022 – 2030” oraz 

szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu 

konsultacji. 

 

§6 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023. 



§7 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

XIX/222/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Masłów. 

 

§8 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia górnych 

stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych. 

 

§9 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 208/1 

w Ciekotach, stanowiącej własność Gminy Masłów. 

 

 

§10 

       Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Gminy. 

 

§11 

       Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2021-2029. 

 

§12 

       Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany chwały Nr 

XXVIII/313/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 28 styczna 2021 roku w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. 

 

§13 

       Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany chwały Nr 

XXVIII/314/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 28 styczna 2021 roku w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. 

 

 



§14 

Komisja upoważnia Przewodniczącego do przedstawienia treści uchwały na 

sesji Rady Gminy. 

 

§15 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
            Przewodniczący 

Komisji Budżetu i  Finansów  
                          /-/ ZENON PEDRYCZ 

 


