
Masłów dn.12.09.2019r. 

FN.0012.11.KBiF.2019 

 

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

 

Na podstawie § 65 Statutu Gminy Masłów przyjętego Uchwałą Nr XXV/232/2016 Rady 

Gminy Masłów z dnia 8 września 2016 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego z 2016 

roku, poz. 2787) zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się 

w dniu 16 września  2019r. /tj. poniedziałek/ o godz. 15.30 w budynku Urzędu Gminy  

w Masłowie. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu Nr X z poprzedniej komisji. 

5. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za 

I półrocze 2019 roku. 

6. Przedstawienie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 

I półrocze 2019 roku. 

7. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury 

za I półrocze 2019 roku. 

8. Projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego Gminy Masłów z Gminą i 

Miastem Chęciny w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy. 

9. Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/70/15 Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 kwietnia 2015 r. 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. 

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVl/348/2014 Rady Gminy Masłów z 

dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania 

edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie Masłów. 



11. Projekt uchwały w sprawie programu zdrowotnego na rok 2019, dotyczącego szczepień 

profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Masłów, przeciwko bakteriom 

pneumokokowym. 

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów. 

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na 

lata 2019 – 2029. 

14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego w 

2020 i 2021 roku. 

15. Zajęcie stanowiska w sprawie wykupu gruntów stanowiących część działek nr 164/1 i 

164/2 położonych w Domaszowicach zajętych pod drogę wewnętrzną. 

16. Sprawy inne. 

17. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący  Komisji Budżetu i Finansów 

            /-/ Zenon Pedrycz 

 


