
    Uchwała Nr XLVIII/48/2022 
Komisji Budżetu i Finansów 

           Rady Gminy Masłów 
         z dnia 18.07.2022 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 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, pedagoga specjalnego, 

psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz 

nauczyciela oddziału przedszkolnego pracującego z grupami dzieci 6-letnich i 

młodszych, w szkołach prowadzonych przez Gminę Masłów 

 

§2 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Masłow na rok szkolny 2022/2023. 

 

 

§3 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie, w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, prawa 

własności gruntu, stanowiącego własność Gminy Masłów, oznaczonego w ewidencji 

gruntów i budynków jako działka nr 1090/12, obręb Masłów Pierwszy 

 

 

§4 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości 



zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie 

Pierwszym. 

 

§5 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie przekazania do 

nieodpłatnego używania sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kopcowa ul. 

Podmasłowie gm. Masłów. 

 

 

§6 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie przekazania do 

nieodpłatnego użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola 

Kopcowa ul. Podmasłowie gm. Masłów. 

 

 

§7 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy. 

 

§8 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  

Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2022- 2029. 

 

 

§9 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie przez Wójta Gminy Masłów porozumienia w sprawie przejęcia zadania 

zarządzania drogami o znaczeniu lokalnym (gminnym). 

 

 

§10 

Komisja upoważnia Przewodniczącego do przedstawienia treści uchwały na 

sesji Rady Gminy. 

 

 



§11 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
            Przewodniczący 

Komisji Budżetu i  Finansów  
                     /-/ ZENON PEDRYCZ 

 


