
Uchwała Nr 8/2017 

         Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa                                                        

z dnia 27.11.2017 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 pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem 

Kielce porozumienia międzygminnego. 

§ 2. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym 

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Masłów, położonych w obrębie Barcza. 

§ 3. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Masłów 

działki nr 273/12 o pow. 0,0033 ha położonej w Woli Kopcowej zajętej przez drogę wewnętrzną. 

§ 4. 

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

najmu pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Mąchocicach – Scholasterii im. Stefana 

Żeromskiego.  

§ 5. 

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

wewnętrzną składającą się z działek nr 1162, 359/10, 359/11 położonych w Mąchocicach 

Kapitulnych, gmina Masłów. 

§ 6. 

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

wewnętrzną, którą stanowi część działki nr 288 położonej w Mąchocicach Kapitulnych, gmina  

Masłów. 

§ 7. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę gminą 

nr 344002 oznaczonej jako działka gruntu nr 833 oraz drogi wewnętrznej oznaczonej jako działki 

gruntu nr 326/1, 326/2, 326/3, 326/4, 326/5, części działki nr 242 i działek nr 360, 367 położnych  

w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

 



 

§ 8. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, dla części działki nr 1046 

stanowiącej drogę wewnętrzną położonej w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

 

§ 9. 

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

wewnętrzną oznaczoną jako część działki nr 727 położonej w Mąchocicach Kapitulnych, gmina  

Masłów.  

§ 10. 

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

powiatową Nr 0317T oznaczonej jako działki nr 1161/3, 1161/10, 1161/11 położonych w 

Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów.  

§ 11. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej część drogi 

wojewódzkiej nr DW 745, oznaczonej jako działka nr 950/2, oraz drogi gminnej nr 344028  

oznaczonej jako działka nr 1045 położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

 

§ 12. 

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

powiatową nr 0315T oznaczonej jako działka gruntu nr 1137 oraz części drogi powiatowej  

nr 0314T oznaczonej jako działka nr 879/5 położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina  

Masłów.  

§ 13. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej część drogi 

wojewódzkiej nr DW 745 stanowiącej działkę nr 879/7 oraz drogi powiatowej nr 0314T 

stanowiącej działkę nr 879/5 położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

 

§ 14. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, dla działek nr 898, 1152 

stanowiących drogę wewnętrzną położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

 

 



§ 15. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/365/2017 Rady  

Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej część  

działki nr 17 oraz działkę nr 18/14 położone w Domaszowicach, gmina Masłów. 

§ 16. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/366/2017 Rady  

Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę  

nr 19 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

 

§ 17. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/368/2017 Rady  

Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 

82/2 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

 

§ 18. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/369/2017 Rady  

Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 

82/3 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

 

§ 19. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/370/2017 Rady  

Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 

83 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

 

§ 20. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/371/2017 Rady  

Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 

88 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

 

§ 21. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/375/2017 Rady  

Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działki nr 

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

 



§ 22. 

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

 

§ 23. 

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

Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2017 – 2027.  

§ 24. 

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

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

Przewodniczący  Komisji  

Ochrony Środowiska,  

Gospodarki Gruntami i Rolnictwa      

/-/ Ryszard Filipowicz 


