
Uchwała Nr 7/2022

         Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 
z dnia 18.07.2022

       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
Opiniuje się pozytywnie  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze bezprzetargowej 
na rzecz użytkownika wieczystego, prawa własności gruntu, stanowiącego własność Gminy Masłów, ozna-

czonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1090/12, obręb Masłów Pierwszy

§ 2

               Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej 
umowy najmu części nieruchomości zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Masłowie Pierwszym

§ 3

 Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, 

gmina Masłów

§ 4

 Opiniuje się negatywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, 

gmina  Masłów

§ 5

 Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa,

 gmina Masłów

§ 6

 Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, 

gmina Masłów

  § 7

 Opiniuje się negatywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, 

gmina Masłów

§ 8

 Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, 

gmina Masłów

§ 9

 Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, 

gmina Masłów

§ 10

 Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa,

 gmina Masłów



§ 11

 Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie  Masłów Pierwszy, 
gmina Masłów

§ 12

 Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Masłów Pierwszy,

 gmina Masłów

§ 13

 Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

§ 14

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Masłów na lata 2022 – 2029.

Przewodniczący  Komisji 
Ochrony Środowiska, 

Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa     
/-/ Ryszard Filipowicz


