
ZARZĄDZENIE NR  75/2022 

Wójta Gminy Masłów 

z dnia 03 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 69/2022 Wójta Gminy Masłów z dnia 19 maja 2022 r.  

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz uchwały Nr X/118/2019 Rady Gminy Masłów z dnia                                

01 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Masłów, 

zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 

1. W Zarządzeniu Nr 69/2022 Wójta Gminy Masłów z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie: 

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Masłów Pierwszy w przedmiocie 

nadania nazw ulic w obrębie Masłów Pierwszy, gmina Masłów, wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:  

„7. Zbiorcze wyniki konsultacji podaje się w terminie 7 dni do publicznej wiadomości, poprzez 

zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Masłów oraz 

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i na tablicach ogłoszeń w sołectwie 

Masłów Pierwszy”. 

2. W Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Masłów Nr 69/2022 z dnia 19.05.2022 r. 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) pozycja - Adres zamieszkania, otrzymuje brzmienie: 

Adres zamieszkania (osoba stale zamieszkała na terenie sołectwa Masłów Pierwszy) 

2) punkt 3 Informacji o przetwarzaniu danych osobowych, otrzymuje brzmienie: 

„3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z przeprowadzanymi konsultacjami 

społecznymi z mieszkańcami sołectwa Masłów Pierwszy w sprawie nadania nazw ulic                            

w obrębie Masłów Pierwszy, Gmina Masłów (dane są wykorzystywane w postępowaniu w celu 

ustalenia prawa do wzięcia udziału w konsultacjach).” 
 

§ 2 

1. Pozostała treść Zarządzenia pozostaje bez zmian. 

2. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Masłów 

www.maslow.biuletyn.net. 
 

§ 3 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej                       

i Ochrony Środowiska.  
 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Masłów 

Tomasz Lato 

http://www.maslow.biuletyn.net/

