
Uchwała Nr VII/72/2015
Rady Gminy Masłów

z dnia     kwietnia 2015 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 05 grudnia
2014 roku w sprawie powołania Komisji do Spraw Inwestycji.

    Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), §55 oraz § 60 ust. 3 Statutu Gminy
Masłów przyjętego uchwałą Nr XXXVIII/299/2013 z dnia 26 września 2013 r. (Dz. Urz.
Województwa  Świętokrzyskiego  z  2013  roku,  poz.  3477),  Rada  Gminy  Masłów
uchwala, co następuje:

§ 1. W treści § 1 pkt 5 uchwały zastępuje się słowa: „radny Jan Kamiński – członek”
słowami: „radny Stanisław Doleziński – członek”. 

§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała  podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej rozplakatowanie 
na tablicy ogłoszeń w budynku urzędu gminy oraz na stronie  internetowej urzędu.
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Uzasadnienie do uchwały Nr VII/72/2015
Rady Gminy Masłów

z dnia    kwietnia 2015 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 05 grudnia
2014 roku w sprawie powołania Komisji do Spraw Inwestycji.

Na podstawie Zarządzenia Nr  22/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18
marca  2015  roku  (Dz.  Urz.  Województwa  Świętokrzyskiego  z  2015  r.  poz.  931)
nastąpiło wygaszenie mandatu radnego Jana Kamińskiego. W wyniku przeprowadzenia
ponownych wyborów w okręgu  wyborczym nr  3,  mandat  ten  objął  radny Stanisław
Doleziński.  W związku  z  powyższym  należało  dokonać  zmiany  składu  osobowego
Komisji do spraw Inwestycji, której członkiem był radny Jan Kamiński. Na podstawie
pisemnej deklaracji radny Stanisław Doleziński zgłosił chęć pracy w tejże komisji.

Uchwała  powstała  w  oparciu  o  art.  21  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz § 55  i § 60
Statutu Gminy Masłów przyjętego uchwałą Nr VII/54/03 z dnia 10 kwietnia 2003 roku
(Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 158, poz.1393 z późniejszymi zmianami).
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