
Masłów dn.23.11.2022r. 

FN.0012.10.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 28 listopada 2022r. /tj. poniedziałek/ o godz. 12:30 w trybie 

stacjonarnym 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

5. Projekty uchwał: 

a) w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania 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 wysokość i warunki 

wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli 

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Masłów 

b) w sprawie w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele 

przewozu dzieci niepełnosprawnych 

c) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 

rok 

d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok oraz 

udzielenia pomocy de minimis 

e) w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok 

f) w sprawie wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i 

od nieruchomości 

g) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Masłów 

h) w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów  

z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok 



i) w sprawie przekazania do nieodpłatnego używania sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 

Klonowej w miejscowości Domaszowice gm. Masłów 

j) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny działki nr 

824/1 położonej w Masłowie Pierwszym pod poszerzenie ulicy Świerczyńskiej 

k) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy. 

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

2029 

6. Sprawy inne 

7. Zakończenie obrad. 

 

 

             Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

     /-/ Zenon  Pedrycz 

 


