
    Uchwała Nr XLIV/46/2022 
Komisji Budżetu i Finansów 

          Rady Gminy Masłów 
z dnia 30.05.2022 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 działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Masłowie za 2021 rok. 

 

§2 

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Centrum Edukacji i Kultury 

„Szklany Dom” za 2021 rok. 

 

 

§3 

Przyjmuje się sprawozdanie ze współpracy Gminy Masłów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. 

 

§4 

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 

2021. 

 

§5 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie prawa własności nieruchomości w drodze komunalizacji mienia Skarby 

Państwa. 

 



 

§6 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXX/335/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 25 marca 2021r. dotycząca wyrażenia 

zgody na zawarcie „Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kielce zadania 

publicznego i ustalenia zasad współpracy zakresie opracowania dokumentu pn. 

”Plan Zrównoważonej Mobilności dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”.  

 

 

§7 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji 

Strategii Rozwoju Gminy Masłów na lata 2022- 2030.  

 

 

§8 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXIX/396/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 

uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art.3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 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 2022- 2029. 

 

 

§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 

 


