
Masłów dn. 2021-12-15 

BiGP.0012.11.KI.2021 

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

Na podstawie § 65 Statutu Gminy Masłów przyjętego Uchwałą Nr XXV/282/2020 Rady 

Gminy Masłów z dnia 29 października 2020 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego                          

z 4 listopada 2020 roku, poz. 3838) zawiadamiam, że posiedzenie Komisji  do Spraw  

Inwestycji odbędzie się w dniu 20 grudnia 2021r. /tj. poniedziałek/ o godz. 12:30               

w Sali Samorządowej Urzędu Gminy – obrady w trybie hybrydowym                          

(stacjonarno – zdalnym).  

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 20.12.br.                                 

do godz. 10:00 na adres informatyk@maslow.pl 

 

Proponowany porządek obrad:  

  

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Stwierdzenie quorum 

3. Przyjęcie porządku obrad 

4. Przyjęcie protokołów z poprzedniej komisji 

5. Projekty uchwał w sprawie: 

a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy 

na terenie gminy Masłów 

b) przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Domaszowice na terenie gminy Masłów 

c) zgody na przekazanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Masłów 

Pierwszy ul. Spokojna za cmentarzem - etap II 

d) o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowej o charakterze użyteczności 

publicznej na terenie gminy Masłów w ramach „Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” 

e) zmiany uchwały budżetowej Gminy 

f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2021 – 2029 

g) zmiany uchwały Nr XLIV/443/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2017 

roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w latach 

2018-2021 

h) uchylenia uchwały Nr XXVIII/314/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 28 stycznia 2021 

roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 

i) uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 

2021 

6. Sprawy inne 

7. Zakończenie obrad 

       Przewodnicząca Komisji D/S Inwestycji 

                                           /-/ Małgorzata Kozubek  

  


