
  Uchwała Nr XXXVIII/39/2021 
Komisji Budżetu i Finansów 

            Rady Gminy Masłów 
        z dnia 22.11.2021 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 informację o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie 

Masłów za rok szkolny  2020/2021. 

 

§2 

Przyjmuje się informację Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Nieruchomościami i Rolnictwa dotycząca komunalizacji działek nr 1099, 411/1, 

411/2, 690, 535, 719, 603, 536, 501, 570 i 640 położonych w obrębie ewidencyjnym 

Masłów Pierwszy, stanowiących drogi. 

 

§3 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze 

darowizny działki nr 204/8 o pow. 0,5805 ha położonej w Domaszowicach. 

 

§4 

       Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali  

mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Masłów. 

 

§5 

       Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały 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 2022 rok. 

 

 

 



§6 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Wójta Gminy Masłów. 

 

§7 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia stawek 

podatku od nieruchomości na 2022 rok oraz udzielenia pomocy de minimis. 

 

§8 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok. 

 

§9 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy. 

 

§10 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2021 – 2029. 

 

§11 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z 

pobranej opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

§12 

Komisja upoważnia Przewodniczącego do przedstawienia treści uchwały na 

sesji Rady Gminy. 

 

§13 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
            Przewodniczący 

Komisji Budżetu i  Finansów  
                     /-/ ZENON PEDRYCZ 

 


