
  Uchwała Nr XXXIX/41/2021 
Komisji Budżetu i Finansów 

            Rady Gminy Masłów 
z dnia 20.12.2021 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 porozumienia 

międzygminnego Gminy Masłów z Gminą Sobków w zakresie działalności 

rodzinnego domu pomocy. 

 

§2 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie  przystąpienia Gminy 

Masłów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 

2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego. 

 

§3 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2022. 

 

§4 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zgody na przekazanie 

odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Spokojna za 

cmentarzem – etap II. 

 

§5 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie o zapewnieniu 

uruchomienia linii autobusowej o charakterze użyteczności publicznej na terenie 

gminy Masłów w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o 

charakterze użyteczności publicznej” 



 

§6 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

§7 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zasad przysługiwania diet 

oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom. 

 

§8 

Opiniuje się negatywnie projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania oraz 

wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy w Masłowie. 

 

§9 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w 

działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych. 

 

§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 uchwały Nr 

XLIV/443/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w latach 2018 – 2021. 

 

§13 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 

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

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. 



 

§14 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia wydatków, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 2021. 

 

§15 

Komisja upoważnia Przewodniczącego do przedstawienia treści uchwały na 

sesji Rady Gminy. 

 

§16 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
            Przewodniczący 

Komisji Budżetu i  Finansów  
                     /-/ ZENON PEDRYCZ 

 


