
Uchwała Nr 9/2019 

  Komisji do spraw Inwestycji  

 z dnia  16.09.2019 r. 

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Gminy Masłów przyjętego uchwałą Nr XXV/232/2016 

Rady Gminy Masłów z dnia 08.09.2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Masłów  

(Dz. Urzęd. Woj. Święt. poz. 2787 z 2016 r.) Komisja do spraw Inwestycji uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Komisja  zaopiniowała  pozytywnie protokół z poprzedniej komisji. 

 

§ 2. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi powiatowej 0310T Dąbrowa-

Stara Góra położonej w miejscowości Dąbrowa do kategorii drogi gminnej. 

 

§ 3. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi powiatowej 0317T droga do 

Ośrodka Wypoczynkowego "Ameliówka" położonej w miejscowości Mąchocice Kapitulne do 

kategorii drogi gminnej. 

 

§ 4. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi 344022T "Domaszowice 

starodroże 74" kategorii drogi gminnej położonej w miejscowości Domaszowice. 

 

§ 5. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi powiatowej 0317T droga do 

Ośrodka Wypoczynkowego "Ameliówka" położonej w miejscowości Mąchocice Kapitulne do 

kategorii drogi gminnej. 

 

§ 6. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/114/2019 Rady Gminy 

Masłów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Masłów, udostępnionych dla operatorów 

i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 

 

§ 7. 

Komisja zapoznała się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za I półrocze 

2019 roku. 

 

§ 8. 

Komisja zapoznała się z informacją o informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej za I półrocze 2019 roku. 

 

 

 



§ 9. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów. 

 

§ 10. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Masłów na lata 2019 – 2029.  

 

§ 11. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kieleckiego w 2020 i 2021 roku.  

 

§ 12. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/111/2019 Rady Gminy Masłów  

z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów. 

 

§ 13. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/112/2019 Rady Gminy 

Masłów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Dolina Marczakowa na terenie gminy Masłów. 

 

§ 14. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Ciekoty na terenie gminy Masłów.  

 

§15. 

Komisja upoważnia przewodniczącego do przedstawienia treści uchwały na sesji Rady Gminy. 

 

 

Przewodnicząca Komisji 

                                                                                                       /-/ Małgorzata Kozubek 


