
Masłów 14.07.2022
RGKiOŚ.0012.7.KOŚGNiR.2022

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  18.07.2022r. /tj. poniedziałek/ o godz 
14:00 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)   Projekt uchwały:

a) w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie,  w  drodze  bezprzetargowej  na  rzecz  użytkownika 
wieczystego, prawa własności gruntu, stanowiącego własność Gminy Masłów, oznaczonego w 
ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1090/12, obręb Masłów Pierwszy

b) w sprawie  wyrażenia  zgody  trwałemu zarządcy  na  zawarcie  kolejnej  umowy  najmu części  
nieruchomości zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie 
Pierwszym

c) w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów

d) w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów

e) w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów

f) w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów

g) w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów

h) w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów

i) w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów

j) w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów

k) w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Masłów Pierwszy, gmina Masłów

           l)     w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Masłów Pierwszy, gmina Masłów

           m)   w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy

           n)    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2022 – 2029

10)   Sprawy inne

       11)   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 18.07.br. do godz.10:00 na adres informatyk@maslow.pl 


