
UCHWAŁA NR LI/405/2010
RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 20 września 2010 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/371/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. dot. 

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Masłów Pierwszy na lata 2010 – 2016.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 6 z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz.  1591 z późniejszymi zmianami),  Rada Gminy 

Masłów uchwala:

§ 1. 1. W uchwale z dnia 24 czerwca 2010 r. Nr XLVIII/371/10 dotyczącej zatwierdzenia 

Planu  Odnowy Miejscowości  Masłów  Pierwszy na  lata  2010  –  2016  w załączniku  nr  1 

zatwierdza się następujące zmiany:

1) spis treści – otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dodaje się punkt 9 – Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla 

zaspokojenia  potrzeb  mieszkańców,  sprzyjających  nawiązywaniu  kontaktów 

społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne, 

który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

2. Zmienia się zapis §3,  który otrzymuje brzmienie:  „§3 Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Masłów 

/-/ mgr Genowefa Jaros
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Opis i charakterystyka obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia 
potrzeb  mieszkańców  sprzyjających  nawiązywaniu  kontaktów 
społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno – 
przestrzenne

Masłów Pierwszy jest centralnym ośrodkiem gminnym.  W miejscowości Masłów Pierwszy 

znajdują  się  obszary  o  szczególnym znaczeniu  dla  zaspokajania  potrzeb  mieszkańców.  Z 

uwagi na lokalizację oraz specyfikę tych miejsc, skupiają się wokół nich mieszkańcy nie tylko 

samego Masłowa Pierwszego, ale również całej Gminy Masłów.

Obszary te zaznaczono na mapie poglądowej. 

Na terenie  Gminy Masłów Pierwszy główną placówką skupiającą  życie  kulturalne 

oraz lokalne mieszkańców jest czynnie działający Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. 

Głównym  celem  GOKiS  jest  szeroka  działalność  kulturalna  animująca  działanie  Chóru 

”Masłowianie”, Młodzieżowej Grupy Gitarowej, Młodzieżowego Zespołu Tanecznego, a być 

może w przyszłości Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

Ponadto,  GOKiS  jest  głównym  obszarem  o  szczególnym  znaczeniu  dla  Masłowa 

Pierwszego ze względu na działania, które realizuje, m.in. w zakresie:

- rozwijania i kultywacji folkloru i sztuki ludowej,

- edukacji kulturalnej i aktywności sportowej,

- organizowaniu imprez gminnych,

- aktywizacji bezrobotnych. 

Jest  to  miejsce,  które  idealnie  wpasowuje  się  w  obszar  o  szczególnym  znaczeniu  dla 

zaspokajania  potrzeb  mieszkańców  zarówno  sołectwa  Masłów  Pierwszy,  jak  wszystkich 

mieszkańców Gminy Masłów. 

Zespół  Szkół,  obejmujący  Szkołę  Podstawową  oraz  Gimnazjum  skupia  życie  dzieci  i 

młodzieży z Masłowa i okolicznych miejscowości.



Mapa  1. Obszary  o  szczególnym  znaczeniu  dla  zaspokojenia  potrzeb  mieszkańców 

sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie 

oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne

Główny obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców sołectwa Masłów 

Pierwszy,  sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych,  ze  względu na położenie  oraz cechy 

funkcjonalno – przestrzenne:

    Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Ponadto, innymi obszarami o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców są:

    Urząd Gminy Masłów

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i posterunek policji

    Zespół Szkół w Masłowie Pierwszym

    Lotnisko

    Kościół
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