
Uchwała Nr 6/2017 

         Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa                                                        

z dnia 25.09.2017 r. 

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Gminy Masłów przyjętego uchwałą Nr XXV/232/2016 

Rady Gminy Masłów z dnia  08.09.2016r. w sprawie Statutu Gminy Masłów (Dz. Urzęd. Woj. 

Święt. poz. 2787 z 2016r.) Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Opiniuje się negatywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 17 

oraz działkę nr 18/14 położone w Domaszowicach, gmina Masłów. 

§ 2. 

Opiniuje się negatywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 19 

położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

§ 3. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 67 

położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

§ 4. 

Opiniuje się negatywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 

82/2 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

§ 5. 

Opiniuje się negatywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 

82/3 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

§ 6. 

Opiniuje się negatywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 83 

położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

§ 7. 

Opiniuje się negatywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 88 

położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

§ 8. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 

104 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

 

 



§ 9. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 

144 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

§ 10. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działki nr 

170/4 i 170/1 położone w Domaszowicach, gmina Masłów. 

 

§ 11. 

Opiniuje się negatywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działki nr 

171/2 i 171/3 położone w Domaszowicach, gmina Masłów. 

§ 12. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 

300/3 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

§ 13. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 

359 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

§ 14. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika poświęconego ofiarom 

zbrodni niemieckiego okupanta, rozstrzeliwanych na skraju lasu zachodniego stoku  

Białej Góry w latach 1939 – 1942. 

§ 15. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od 

opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Masłowie. 

§ 16. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

sołectwa Podmąchocice Kapitulne w przedmiocie nadania nazw ulic w obrębie Mąchocice 

Kapitulne, gmina Masłów. 

§ 17. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy części działki nr 258/2 o powierzchni n1 m2 położonej w Woli Kopcowej oraz części nr 

874/1 o powierzchni 1 m2 położonej w Masłowie Pierwszym. 

 



§ 18. 

 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania 

wieczystego gruntu oznaczonego jako działka nr 14/111 położona w miejscowości Wiśniówka, w 

obrębie geodezyjnym Dąbrowa wraz z prawem własności budynku na niej posadowionym. 

§ 19. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania 

wieczystego gruntu oznaczonego jako działka nr 14/152 położona w miejscowości Wiśniówka, w 

obrębie geodezyjnym Dąbrowa. 

§ 20. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 391/3 położonej w 

Mąchocicach Kapitulnych, stanowiących własność Gminy Masłów. 

 

§ 21. 

Opiniuje się pozytywnie przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów 

za I półrocze 2017 r. 

§ 22. 

Opiniuje się pozytywnie przedstawienie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej za I półrocze 2017 roku. 

§ 23. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów. 

§ 24. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2017 – 2027. 

§ 25. 

Komisja upoważnia przewodniczącego do przedstawienia treści uchwały na sesji Rady Gminy.  

                                                                                                                                                                                                                                                
Przewodniczący  Komisji  

Ochrony Środowiska,  

Gospodarki Gruntami i Rolnictwa      

Ryszard Filipowicz 


