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O B W I E S Z C Z E N I E 

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) oraz § 65 

Statutu Gminy Masłów przyjętego Uchwałą Nr XXV/282/2020 Rady Gminy Masłów z dnia 29 

października 2020 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego z 2020 roku, poz. 3838) 

zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i 

Rolnictwa odbędzie się  w dniu 22.11.2021r. /tj. poniedziałek/ o godz 13:00 w trybie hybrydowym 

(stacjonarno - zdalnym). 

Proponowany porządek obrad: 

1) Otwarcie posiedzenia. 

2) Stwierdzenie quorum. 

3) Przyjęcie porządku obrad. 

4) Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji 

5) Informacja Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami  

i Rolnictwa dotycząca komunalizacji działek nr 1099, 411/1, 411/2, 690, 535, 719, 603, 536, 

501, 570 i 640 położonych w obrębie ewidencyjnym Masłów Pierwszy, stanowiących drogi. 

6) Projekt uchwał w sprawie: 

a) w sprawie nabycia w drodze darowizny działki nr 204/8 o pow. 0,5805 ha położonej w 

Domaszowicach 

b) w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Masłów 

c) w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego  

z dnia 4 listopada 2021 r. znak: SPN.III.4130.29.2021 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Domaszowice na terenie gminy Masłów 

d)  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2021 – 2029 

f) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi  

z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

g) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2022-2029 

h) w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Masłów na 2022 rok 

7)  Sprawy inne 

8) Zakończenie obrad 

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, 

Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 

/-/ Ryszard Filipowicz 
 

Osoby chcące uczestniczyć w posiedzeniu zdalnym proszone są o podanie imienia i nazwiska (lub loginu) 

oraz adresu mailowego, na który wysłany zostanie kod dostępu do posiedzenia. Zgłoszenia należy 

przesyłać do dnia 22.11.br. do godz.10:00 na adres informatyk@maslow.pl 


