
Uchwała Nr III/2018 

         Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa                                                        

z dnia 21.12.2018 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 Nieruchomościami i 

Rolnictwa uchwala, co następuje:                      

 

§ 1. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2019 

rok wraz z autopoprawką. 

§ 2. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Masłów na lata 2019-2029 wraz z autopoprawką. 

§ 3. 

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

§ 4. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Masłów na lata 2018 – 2028. 

§ 5. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. 

§ 6. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 7. 

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

wewnętrzną, składającą się z działek nr 49/5 i nr 49/21, położonych w Domaszowicach, gmina 

Masłów. 

§ 8. 

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

wewnętrzną, składającą się z działek nr 48/4, nr 48/12 i nr 49/22, położonych w Domaszowicach, 

gmina Masłów. 



§ 9. 

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

wewnętrzną, składającą się z działki nr 61/6, położonej w Domaszowicach, gmina Masłów. 

§ 10. 

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

wewnętrzną, składającą się z działek nr 41/8 i nr 42/1, położonych w Domaszowicach, gmina 

Masłów. 

§ 11. 

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

wewnętrzną, składającą się z działki nr 51/17, położonej w Domaszowicach, gmina Masłów. 

§ 12. 

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

wewnętrzną, składającą się z działki nr 77/2, położonej w Domaszowicach, gmina Masłów. 

§ 13. 

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

wewnętrzną, składającą się z działki nr 79/3, położonej w Domaszowicach, gmina Masłów. 
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