
Uchwała Nr 2/2017 

  Komisji do spraw Inwestycji  

z dnia 23.01.2017r. 

Na podstawie §68 ust. 1 Statutu Gminy Masłów przyjętego uchwałą Nr XXV/232/2016 

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

Woj. Święt. poz. 2787 z 2016r.) Komisja do spraw Inwestycji uchwala, co następuje:      

 

§ 1. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy. 

§ 2 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Masłów na lata 2017 – 2027. 

§ 3 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Barcza na terenie gminy Masłów. 

§ 4 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów. 

§ 5 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ciekoty na terenie gminy Masłów. 

§ 6 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie gminy Masłów. 

§ 7 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolina Marczakowa na terenie gminy Masłów. 

§ 8 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Domaszowice na terenie gminy Masłów. 

§ 9 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Drugi na terenie gminy Masłów. 

 

 

 



§ 10 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy na terenie gminy Masłów. 

§ 11 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mąchocice Kapitulne na terenie gminy Masłów. 

§ 12 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mąchocice – Scholasteria na terenie gminy 

Masłów. 

§ 13 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów. 

§ 14 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola Kopcowa na terenie gminy 

Masłów. 

§ 15 

Komisja  zaopiniowała  pozytywnie protokół z poprzedniej komisji  

§ 16 

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

                                                                                                                                                                                                                                                    

              Przewodniczący  Komisji                                             

                 Piotr Zegadło   

 

 


