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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/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 14 grudnia 2020r. /tj. poniedziałek/ o godz. 13:30 w trybie zdalnym 

(komisja z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość) 

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 14.12.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. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

części działki nr 258/6 o powierzchni 2 m2 położonej w Woli Kopcowej oraz części 

działki nr 874/1 o powierzchni 2 m2 położonej w Masłowie Pierwszym. 

7. Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego 

na realizację przewozów autobusowych o charakterze publicznym w ramach „Funduszu 

rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”. 

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają 

z upływem roku budżetowego – 2020. 

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy. 

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

lata 2020 – 2029. 



11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/443/2017 Rady Gminy Masłów z 

dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 

Kieleckiego w 2018, 2019 i 2020 roku. 

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/227/2020 Rady Gminy Masłów z 

dnia 21 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kieleckiego w latach 2020-2022. 

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/135/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 

19 września 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kieleckiego w 2020 i 2021 roku. 

14. Sprawy inne. 

15. Zakończenie obrad 

 

Przewodniczący  Komisji Budżetu i Finansów 

     /-/ Zenon Pedrycz 

 


