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Protokół nr 7/2016 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 

w dniu 5 września 2016r. 

 

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Pan Ryszard Filipowicz – przewodniczący 

komisji. 

Lista obecności w załączeniu. 

W obradach Komisji uczestniczył Pan Tomasz Lato – Wójt Gminy Masłów, Pani Monika 

Dolezińska-Włodarczyk – Zastępca Wójta Gminy Masłów, Pan Zbigniew Zagdański – Sekretarz 

Gminy, oraz radni: Pan Piotr Zegadło, Pan Artur Lis, Pan Stanisław Doleziński, Pani Małgorzata 

Kozubek, Pan Zbigniew Bujak. 

 

Tematyka posiedzenia:  

 

1. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w obrębie Masłów Pierwszy, gmina 

Masłów. 

2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia długoterminowej umowy najmu pomieszczeń w budynku w Mąchocicach 

Kapitulnych 66 oraz części działki 901/1 w Mąchocicach Kapitulnych. 

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia długoterminowej umowy najmu zabudowanej działki nr 432/1 położonej 

w Mąchocicach Kapitulnych. 

4. Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Masłów działki nr 342/2 

o pow. 0,2834 ha położonej w Domaszowicach. 

5. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem 

o przekazanie na rzecz Gminy Masłów działki nr 895 położonej w Mąchocicach 

Kapitulnych. 

6. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek nr 1081 o pow. 2,6500 ha i nr 1084 o pow. 

0,8000 położonych w Masłowie Pierwszym, stanowiących własność Gminy Masłów. 

 

Ad. 1. 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w obrębie Masłów Pierwszy, gmina Masłów. 

 

 

Temat referowała Pani Monika Barańska – Inspektor ds. gospodarki lokalami, która szczegółowo 

omówiła tematykę uchwały.   

Ulica Krajobrazowa oznaczona jako działka nr 26, geodezyjnie znajduje się  w obrębie 

ewidencyjnym Masłów Pierwszy, jednak jej położenie pomiędzy   ul Krajobrazową w Masłowie 

Drugim a  Dąbrową powodowało skomplikowaną sytuację adresową mieszkańców tej ulicy, 

których posesje miały adresy Masłowa Drugiego należące do obrębu Masłów Pierwszy. 

 W związku z powyższym istniała konieczność uporządkowania sytuacji adresowej 

wprowadzając nazwę ulicy. 

Ustalając nazwę ulicy przeprowadzono konsultacje społeczne, w wyniku których ustalono 

nazwy„ Krajobrazowa” jako kontynuacja nazwy ulicy Krajobrazowej w Masłowie Drugim. 
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Ulica Lawendowa oznaczona jako działka nr 963/2, geodezyjnie znajduje się  w obrębie 

ewidencyjnym Masłów Pierwszy, łączy ul. Lotniczą  z  ul. Graniczną. 

W związku z powstającymi nowymi zabudowaniami wzdłuż ulicy powstała konieczność 

wprowadzenia nazwy. 

Ustalając nazwę ulicy przeprowadzono konsultacje społeczne, w wyniku których ustalono nazwę 

„ Lawendowa” w uzasadnieniu mieszkańców wskazano „ miłe skojarzenia” komponujące się z 

otaczającym krajobrazem. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w obrębie 

Masłów Pierwszy, gmina Masłów. 

 

                                                                                    Głosowanie:    3 za        

 

Ad. 2. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia długoterminowej umowy najmu pomieszczeń w budynku w Mąchocicach Kapitulnych 

66 oraz części działki 901/1 w Mąchocicach Kapitulnych. 

 

 

Temat referowała Pani Monika Barańska – Inspektor ds. gospodarki lokalami, która szczegółowo 

omówiła tematykę uchwały.  

Gmina Masłów jest właścicielem działki nr 901/1 położonej w Mąchocicach Kapitulnych 

oraz budynku znajdującego się na niej.   

Część budynku była wynajmowana od 2013r. przez Pana Leszka Leśniewskiego 

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gabinet Weterynaryjny Pterodaktyl lek. wet. 

Leśniewski Leszek”, który zainteresowany jest najmem całego budynku oraz części działki, co 

umożliwi przeznaczenie części pomieszczeń na cele mieszkalne  konieczne do pełnienia 

całodobowych dyżurów w zakresie pomocy weterynaryjnej na terenie Gminy Masłów. W 

związku z tym, dnia 29.01.2015r. Rada Gminy w Masłowie uchwałą nr IV/36/15 wyraziła zgodę 

na wynajem pomieszczeń w budynku w Mąchocicach Kapitulnych oraz dzierżawę części działki 

nr 901/1 na okres do 31.12.2015r. Następnie Pan Leśniewski zwrócił się do Urzędu Gminy  z 

wnioskiem o wynajem na okres 01.08.2015r.-01.08.2020r., ponieważ ubiega się o 

dofinansowanie na rozwój firmy, a pięcioletnia umowa jest warunkiem formalnym, jaki 

beneficjent musi spełnić, aby uzyskać dofinansowanie. W połowie 2016 roku Najemca zwrócił 

się ponownie do Wójta Gminy o sporządzenie umowy trwającej do końca 2022 roku ponownie 

motywując prośbę projektem unijnym, okres najmu 01.10.2016r.-31.12.2022 r. 

Głos zabrał Wójt Gminy- Pan Tomasz Lato. Wspomniał o tym, iż Najemca jako jedyny 

na terenie Gminy świadczy usługi tego typu, dlatego też powinno zależeć Władzom Gminy na 
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stworzeniu Najemcy dogodnych warunków najmu, ponadto nie ma innych chętnych na 

wynajęcie tegoż budynku. 

Pani Małgorzata Kozubek –Radna zapytała o to czy plac zabaw położony na działce na 

której znajduje się Lecznica jest już w całości przeniesiony w inne miejsce. 

Na pytanie odpowiedział Wójt Gminy , tłumacząc iż w większości urządzenia są już 

przeniesione na teren Szkoły w Mąchocicach Kapitulnych, dwa urządzenia, które pozostały będą 

zdemontowane w najbliższym czasie. 

Pan Janusz Obara – Radny zapytał o to z jakich środków przedmiotowy plac zabaw był 

finansowany. Wójt – Pan  Tomasz Lato odpowiedział , iż ze środków Funduszu Sołeckiego 

Mąchocic Kapitulnych. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia długoterminowej umowy najmu pomieszczeń 

w budynku w Mąchocicach Kapitulnych 66 oraz części działki 901/1 w Mąchocicach 

Kapitulnych. 

 

                                                                                                                        Głosowanie: 3 za 

 

Ad. 3. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia długoterminowej umowy najmu zabudowanej działki nr 432/1 położonej w 

Mąchocicach Kapitulnych. 

 

Temat referowała Pani Edyta Hrabąszcz – inspektor ds. gospodarki gruntami, która szczegółowo 

omówiła tematykę uchwały.  

Działka nr 432/1 o pow. 0,0361 ha położona w Mąchocicach Kapitulnych pochodzi z mienia 

gminnego tzw. „kowalówka”. Nabycie  prawa  własności  przez Gminę Masłów (działki nr 432 

przed podziałem) nastąpiło  na  mocy  decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.12.2000r. 

znak: GN.IV-7723/40/4/2000. Na dzień wydania w/w decyzji nieruchomość była zabudowana 

budynkiem mieszkalnym połączonym z budynkiem gospodarczym, dwoma budynkami 

gospodarczymi oraz stodołą. W budynku mieszkalnym znajdującym się na działce nr 432/1 pod 

numerem 59 mieszka spadkobierczyni dawnego kowala wraz z córką i jej rodziną.  Osoby te nie 

posiadają tytułu prawnego do zajmowanej nieruchomości. Wg informacji córki kowala budynek 

mieszkalny z budynkiem gospodarczym (dawna obora) zostały posadowione w latach 50-tych 

XX wieku przez ówczesnego kowala. Wraz z rodziną poczyniła ona również wiele nakładów 

pieniężnych na w/w budynek. 

W świetle obowiązujących przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być 

przedmiotem m.in. oddania w najem. 

Stosownie do powołanej ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do 

wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych 

gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i 

obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony 
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dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Oddanie nieruchomości gminnych w dzierżawę, 

najem bądź użytkowanie na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje z 

zachowaniem przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Stosownie do regulacji 

prawnej zawartej  w art. 37 ust. 4 ustawy zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na 

czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Z 

delegacji tego przepisu wynika również, że wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą 

wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. Biorąc 

pod uwagę okoliczności związane z długoletnim korzystaniem z nieruchomości przez w/w 

osoby, wynajęcie powyższej nieruchomości na czas nieoznaczony oraz zwolnienie z obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu jest zasadne.  

Na podstawie niniejszej uchwały Wójt Gminy Masłów zawrze stosowną umowę, w której 

zostaną określone zasady korzystania z przedmiotu najmu, w szczególności ponoszenie 

nakładów na nieruchomość. 

Radny Pan Ryszard Filipowicz zapytał o stan techniczny   budynku. 

Wójt Gminy Pan Tomasz Lato poinformował, że jest on w złym stanie technicznym, 

mimo tego ci ludzie tam mieszkają, jest to ich podstawowe miejsce schronienia. Oni mieszkają 

tam od wielu lat, sami przyłączyli się do sieci wodociągowej i teraz, żeby mogli włączyć się do 

systemu kanalizacji należy uporządkować stan prawny ich pobytu na nieruchomości.  W tym 

miejscu zwrócił uwagę na to, że w przyszłości Gmina musi pomyśleć o budowie mieszkań 

socjalnych. 

Sekretarz Gminy Pan Zbigniew Zagdański przypomniał, że po stronie Gminy leży 

obowiązek zapewnienia mieszkań socjalnych.   

 

Wniosek Komisji: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia długoterminowej umowy najmu 

zabudowanej działki nr 432/1 położonej w Mąchocicach Kapitulnych. 

 

Głosowanie: 3 za. 

 

Ad. 4. 

Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Masłów działki nr 342/2 o pow. 

0,2834 ha położonej w Domaszowicach. 

 

Temat referowała Pani Edyta Hrabąszcz – inspektor ds. gospodarki gruntami, która szczegółowo 

omówiła tematykę uchwały.  

W budżecie gminy zarezerwowane są środki na nabycie działki położonej w Domaszowicach 

pod potrzeby drogi gminnej wewnętrznej i odwodnienie terenu Żłobka Samorządowego.  

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do właściwości Rady Gminy należy podejmowanie 

uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym też 

Rada Gminy wyraża zgodę na nabycie nieruchomości na własność gminy. 

Wójt Gminy Pan Tomasz Lato dodał, że na tym terenie istnieje podziemny ciek wodny, dlatego 

na części pozyskanej działki można zlokalizować rów odwadniający, co pomoże zlikwidować 

wyciek wody na terenie żłobka, a pozostałą część przeznaczyć pod drogę wewnętrzną do 

skomunikowania działki zabudowanej hydrofornią oraz terenu pozostałego. Dodał, że 

rzeczoznawca majątkowy wycenił wartość nieruchomości, która początkowo nie 

satysfakcjonowała właściciela działki, jednak ostatecznie zgodził się na kwotę wynikającą z 

operatu szacunkowego.   
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Na pytanie Radnej Pani Małgorzaty Kozubek o wartość nabywanej nieruchomości, Pani Edyta 

Hrabąszcz odpowiedziała, że jest to kwota w wysokości 32.903,00zł. 

 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz 

Gminy Masłów działki nr 342/2 o pow. 0,2834 ha położonej w Domaszowicach. 

 

 

Głosowanie: 3 za. 

 

Ad. 5. 

Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem 

o przekazanie na rzecz Gminy Masłów działki nr 895 położonej w Mąchocicach Kapitulnych. 

 

 

Temat referowała Pani Edyta Hrabąszcz – inspektor ds. gospodarki gruntami, która szczegółowo 

omówiła tematykę uchwały.  

Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się budynek Ośrodka Zdrowia oraz pompownia 

ścieków jako element kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mąchocice Kapitulne. 

Nieruchomość gruntowa wymieniona wyżej związana jest z realizacją zadań własnych 

gminy tj. z zaspokajaniem potrzeb zbiorowych wspólnoty, a w szczególności zadań związanych 

z ochroną zdrowia, o czym mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym oraz kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych o czym 

mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  

 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Wojewody 

Świętokrzyskiego z wnioskiem o przekazanie na rzecz Gminy Masłów działki nr 895 

położonej w Mąchocicach Kapitulnych. 

 

Głosowanie: 3 za. 
 

 

Ad. 6. 

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek nr 1081 o pow. 2,6500 ha i nr 1084 o pow. 0,8000 

położonych w Masłowie Pierwszym, stanowiących własność Gminy Masłów. 

 

 

Temat referowała Pani Edyta Hrabąszcz – inspektor ds. gospodarki gruntami, która szczegółowo 

omówiła tematykę uchwały.  

Gmina Masłów jest właścicielem działek położonych w Masłowie Pierwszym oznaczonych nr 

1081 o pow. 2,6500 ha i nr 1084 o pow. 0,8000 ha. 

W związku z tym, że działka nr 1081 stanowi mienie gminne, zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zebranie wiejskie w Masłowie Pierwszym 

wyraziło zgodę na jej sprzedaż. 

Przeznaczenie powyższych działek do sprzedaży pozwoli uzyskać środki na realizację zadań 

inwestycyjnych oraz dochody w postaci podatku od nieruchomości. Przed sprzedażą zostaną 

wznowione granice działek. 
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Wójt Gminy Pan Tomasz Lato dodał, że, aby realizować zadania na terenie gminy 

potrzebne są środki pieniężne. Z prognozy finansowej wynika, że bez sprzedaży działek nie 

możemy realizować zadań. Przedstawiciele Politechniki Świętokrzyskiej są zainteresowani tą 

działką pod potrzeby działalności edukacyjnej. Zostali poinformowani, że Gmina sprzedaje 

nieruchomości w drodze przetargu. Poinformował, że  część środków uzyskanych ze sprzedaży 

działki zostanie przeznaczona na potrzeby sołectwa Masłów Pierwszy. Dodał, że zgodnie z 

koncepcją przebudowy drogi wojewódzkiej nr 745 nowy przebieg drogi przewidziany jest przez 

północną część działki nr 1081. 

Radna Pani Małgorzata Kozubek powiedziała, że Gmina wcześniej sprzedała działkę i, że środki 

z tej sprzedaży miały zostać przeznaczone na budowę stadionu. Jednak z kosztorysu wynikało, 

że koszty budowy stadionu będą wysokie i zrezygnowano z realizacji tego zadania. Dlatego 

poprosiła o wskazanie celu, na jaki zostaną konkretnie przeznaczone środki ze sprzedaży 

działek. 

Wójt Gminy Pan Tomasz Lato odpowiedział, że nie może w uchwale wskazać, na co zostaną 

przeznaczone środki. Przypomniał też, że w tamtym czasie była budowana także hala sportowa, 

obecnie kilka strategicznych dróg jest realizowana, przygotowujemy się do rewitalizacji centrum 

Masłowa, jak również w trakcie oceny merytorycznej jest wniosek o dofinansowanie zakupu 

samochodu strażackiego z RPO, przygotowujemy się do termomodernizacji szkoły w Masłowie i 

do wymiany oświetlenia ulicznego. Pokazuje to, że w Masłowie Pierwszym inwestycje są 

realizowane.  

Wójt zaznaczył, że jeśli nie sprzedamy działek, to będzie musiała być dokonana zmiana w planie 

finansowym przyjętym w wieloletniej prognozie finansowej. 

Na koniec radna Pani Małgorzata  Kozubek zapytała, dlaczego gmina zamierza wytyczyć 

granice działki. Pani Edyta Hrabąszcz odpowiedziała, że działki te nie były nigdy mierzone, 

opieramy się na powierzchni ewidencyjnej, wycena działek dokonywana jest w oparciu o cenę 1 

m2. Jeżeli po sprzedaży nabywca dokona pomiarów i okazałoby się, że powierzchnia działek jest 

mniejsza, to nabywca może poczuć się oszukany, bo kupił i zapłacił za większa powierzchnię, 

gdyby jednak okazało się, że jest większa, to Gmina pozbawiłaby się pewnej części dochodu 

przy sprzedaży.  

 
 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek nr 1081 o pow. 

2,6500 ha i nr 1084 o pow. 0,8000 położonych w Masłowie Pierwszym, stanowiących 

własność Gminy Masłów. 

Głosowanie: 3 za. 
 

 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

Protokołowała: Monika Barańska                                                                          

 Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska,  

Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 

/-/  Ryszard Filipowicz 

 


