
    Uchwała Nr XLI/43/2022 
Komisji Budżetu i Finansów 

          Rady Gminy Masłów 
z dnia 21.02.2022 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 z realizacji Strategii Gminy Masłów na lata 2015-

2025. 

 

§2 

Przyjmuje się sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Masłów. 

 

§3 

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego - grunty. 

 

 

§4 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie podziału środków i planu 

doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 r. 

 

 

§5 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do 

uchwały Nr VII/70/15 Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2015 roku – regulaminu 

określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 



wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze 

stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę 

Masłów 

 

§6 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy dzierżawy gruntu. 

 

§7 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie współdziałania z innymi 

jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii 

elektrycznej. 

 

§8 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy. 

 

§9 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  

Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2022- 2029. 

 

 

§10 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w realizacji programu oferującego pomoc 

niepełnosprawnym  

 

§11 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXIV/225/2016 Rady gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Masłów. 

 

 

 



§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 

 


