
Uchwała Nr 10/2018 

         Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa                                                        

z dnia 15.10.2018 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. 

Komisja wnioskuje o przyjęcie do wiadomości i zaakceptowanie przez Radę Gminy materiałów 

przygotowanych do komunalizacji, które zostaną wyłożone do publicznej wiadomości na okres 30 

dni. Po tym okresie dokumenty te zostaną złożone do Wojewody Świętokrzyskiego wraz z 

wnioskiem o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie przez Gminę Masłów z mocy prawa własności 

działki nr 102 położonej w obrębie ewidencyjnym Barcza.  

 

§ 2. 

Komisja wnioskuje o przyjęcie do wiadomości i zaakceptowanie przez Radę Gminy materiałów 

przygotowanych do komunalizacji, które zostaną wyłożone do publicznej wiadomości na okres 30 

dni. Po tym okresie dokumenty te zostaną złożone do Wojewody Świętokrzyskiego wraz z 

wnioskiem o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie przez Gminę Masłów z mocy prawa własności 

działek nr 17, 18/14, 19, 67, 82/2, 82/3, 83, 88, 104, 144, 170/3, 170/4 171/3, 300/2, 300/3 i  359 

położonych w obrębie ewidencyjnym Domaszowice.  

 

§ 3. 

Komisja wnioskuje o przyjęcie do wiadomości i zaakceptowanie przez Radę Gminy materiałów 

przygotowanych do komunalizacji, które zostaną wyłożone do publicznej wiadomości na okres 30 

dni. Po tym okresie dokumenty te zostaną złożone do Wojewody Świętokrzyskiego wraz z 

wnioskiem o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie przez Gminę Masłów z mocy prawa własności 

działek nr 1912, 1157/2, 1231/4, 1381, 1480, 817/2, 218/2 i 1913  położonych w obrębie 

ewidencyjnym Dąbrowa. 

 

§ 4. 

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

wraz z autopoprawką  

 



§ 5. 

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

Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2018 – 2028 wraz z autopoprawką. 

§ 6. 

Komisja upoważnia zastępcę przewodniczącego do przedstawienia treści uchwały na sesji Rady 

Gminy.                                                                                                                                                                                                                                              

 Przewodniczący  Komisji  

Ochrony Środowiska,  

Gospodarki Gruntami i Rolnictwa      

/-/ Ryszard Filipowicz 


