
Masłów dn.21.06.2022r. 

FN.0012.6.KBiF.2022 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

 

Na podstawie § 65 Statutu Gminy Masłów przyjętego Uchwałą Nr XXV/282/2020 Rady 

Gminy Masłów z dnia 29 października 2020 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego z 

2020 roku, poz. 3838) zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 

odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022r. /tj. poniedziałek/ o godz. 13:30 w trybie 

hybrydowym (stacjonarno – zdalnym) 

Osoby chcące uczestniczyć w posiedzeniu zdalnym proszone są o podanie imienia i 

nazwiska (lub loginu) oraz adresu mailowego, na który wysłany zostanie kod dostępu 

do posiedzenia. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 27.06. br. do godz. 10:00 na adres 

informatyk@maslow.pl 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok. 

6. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Masłów za 2021 rok. 

7. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy. 

8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2021 rok. 

9. Projekty uchwał: 

a) w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Górno realizacji zadania 

publicznego w zakresie zapewnienia uprawnionym mieszkańcom Gminy Masłów 

usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Jachowej. 

b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Masłów porozumienia 

w sprawie przejęcia zadania zarządzania drogami o znaczeniu lokalnym (gminnym). 

c) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników 

OSP za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub 

ćwiczeniu. 

d) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny działki nr 694/2 

położonej w Masłowie Pierwszym. 

e) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny działek położonych  

w Masłowie Pierwszym pod poszerzenie ulicy Lawendowej. 



f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy zabudowanej 

części działki nr 102 o powierzchni 0,0220 ha położonej w Barczy oraz zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy. 

g) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy. 

h) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2022 – 

2029. 

10. Sprawy inne. 

11. Zakończenie obrad. 

 

              Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

     /-/ Zenon  Pedrycz 

 


