
Uchwała Nr 10/1/2021 

         Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa                                                        

z dnia 22.11.2021r 

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1 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) Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami 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 

działek nr 1099 o pow. 0,1300 ha, nr 411/1 o pow. 0,1100 ha, nr 411/2 o pow. 0,4300 ha, nr 690 o 

pow. 0,2600 ha, nr 535 o pow. 0,2600 ha, nr 719 o pow. 0,1200 ha, nr 603 o pow. 0,3800 ha, nr 536 

o pow. 0,0800 ha, nr 501 o pow. 0,0200 ha, nr 570 o pow. 0,2700 ha i nr 640 o pow. 0,2400 ha 

położonych w obrębie ewidencyjnym Masłów Pierwszy.  

 

§ 2. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny działki nr 204/8 o 

pow. 0,5805 ha położonej w Domaszowicach 

 

§ 3. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Masłów 

 

§ 4. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały 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 

 

§ 5. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały zmiany uchwały budżetowej Gminy 

 

§ 6 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Masłów na lata 2021-2029 

 



§ 7 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały  w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania 

odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

 

Przewodniczący  Komisji  

Ochrony Środowiska,  

Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa      

/-/ Ryszard Filipowicz 

 

 


