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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 27 stycznia 2020r. /tj. poniedziałek/ o godz. 14.00 w budynku Urzędu Gminy  

w Masłowie. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołów z poprzednich komisji. 

5. Projekt uchwały w sprawie planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Masłów na 2020 

rok. 

6. Sprawozdanie z działalności komisji. 

7. Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji 

celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy 

Masłów, w tym kategorie dzieci na które przyznawana jest dotacja w roku 

kalendarzowym 2020. 

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym 

przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. 

9. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą "Nagroda Gospodarcza 

Gminy Masłów". 

10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa 

drogowego dróg gminnych w Gminie Masłów. 

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



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

lata 2020 – 2029. 

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/241/2004 z 

dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru podatków: 

rolnego, leśnego i od nieruchomości. 

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/225/2016 Rady Gminy Masłów z 

dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze 

Gminy Masłów. 

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

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

17. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego 

18. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Górno 

19. Sprawy inne. 

20. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący  Komisji Budżetu i Finansów 

            /-/ Zenon Pedrycz 

 


