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Protokół nr 9/2016 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 

w dniu 21 listopad 2016 r. 
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Pan Ryszard Filipowicz – przewodniczący komisji, Pan 
Wojciech Piwko – zastępca przewodniczącego komisji, Pan Janusz Obara – członek komisji, 
Pan Andrzej Januchta – członek komisji. Lista obecności w załączeniu 
 
W obradach Komisji uczestniczyli również: Pan Tomasz Lato – Wójt Gminy Masłów, Pan 
Wojciech Fąfara – kierownik RGKiOŚ. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu nr 7/2016 z posiedzenia komisji z dnia 5 września 2016 r. 

5. Przyjęcie protokołu nr 8/2016 z posiedzenia komisji z dnia 3 października 2016 r. 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszy wynajem pomieszczeń w 

budynkach położonych w Masłowie Pierwszym i w Mąchocicach Kapitulnych oraz 

dalsze wydzierżawianie części działki nr 875/2 o pow. 481 m2 położonej w Masłowie 

Pierwszym oraz części działki nr 895 o pow. 1230 m2 położonej w Mąchocicach 

Kapitulnych z przeznaczeniem na działalność 

w zakresie ochrony zdrowia oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umów w tym zakresie. 

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Kielce 

porozumienia międzygminnego. 

8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Domaszowice, gmina 

Masłów. 

9. Sprawy inne. 

10. Zakończenie obrad.  

 

Ad. 1. 

Otwarcie posiedzenia.  

Stosownie do § 65 Statutu Gminy Masłów przyjętego uchwałą Nr XXV/232/2016 Rady Gminy 

Masłów z dnia 8 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 2787) w dniu 21 

listopad 2016 roku o godzinie 15:00, w budynku urzędu, Przewodniczący Komisji – Ryszard 

Filipowicz, otworzył obrady. 

 

Ad. 2. 

Stwierdzenie quorum. 

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 4 radnych – 100 % z 4 osobowego składu Komisji, 
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co jest podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Lista obecności stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

 

Ad. 3. 

Przyjęcie porządku obrad. 

Brak uwag w tym punkcie. 

  

Ad. 4. 

Przyjęcie protokołu nr 7/2016 z posiedzenia komisji z dnia 5 września 2016 r. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że nie wpłynął żaden wniosek w sprawie treści 

zawartych w protokole. 

Komisja, w głosowaniu 4 „za”, jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia komisji z dnia 5 

września 2016. 

 

Ad. 5.  

Przyjęcie protokołu nr 8/2016 z posiedzenia komisji z dnia 3 października 2016 r. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że nie wpłynął żaden wniosek w sprawie treści 

zawartych w protokole 

Komisja, w głosowaniu 4,,za”, jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia komisji z dnia 3 

października 2016 roku. 

 

Ad. 6. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszy wynajem pomieszczeń w budynkach 

położonych w Masłowie Pierwszym i w Mąchocicach Kapitulnych oraz dalsze 

wydzierżawianie części działki nr 875/2 o pow. 481 m2 położonej w Masłowie Pierwszym oraz 

części działki nr 895 o pow. 1230 m2 położonej w Mąchocicach Kapitulnych z 

przeznaczeniem na działalność 

w zakresie ochrony zdrowia oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umów w tym zakresie. 

Temat referowali: Pan Tomasz Lato – Wójt Gminy Masłów oraz Pani Edyta Hrabąszcz – 

inspektor ds. gospodarki gruntami, którzy szczegółowo omówili tematykę uchwały. 

Pani Edyta Hrabąszcz przypomniała, że budynki Ośrodków Zdrowia, jak i działki, na których 

znajdują się te Ośrodki są w posiadaniu gminy Masłów. Budynki te były wynajmowane od 

2005r. przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PULS w Masłowie, który w 2012 r. 

zmienił nazwę na Zespół Ośrodków Zdrowia PULS Sp. z o.o. Obecne umowy były zawarte 

na okres 1,5 roku i wygasają z dniem 31.12.2016r. 

Pan Tomasz Lato – Wójt Gminy Masłów dodał, że najemca zainteresowany jest 
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przedłużeniem umowy na 10 lat co umożliwi staranie się o kredyt i ubieganie się o pieniądze 

na remont i doposażenie w nowoczesną aparaturę. Pan Wojciech Piwko – Radny Sołectwa 

Masłów Drugi oraz Pan Janusz Obara – Radny Sołectwa Dolina Marczakowa i Wiśniówka 

zgłosili, że mieszkańcy zgłaszają uwagi co do rejestracji w Ośrodku Zdrowia w Masłowie 

Pierwszym. Pan Andrzej Januchta – Radny Sołectwa Brzezinki, zaproponował przyjąć 

uchwałę, a wszystkie uzgodnienia zawrzeć w umowie. Pan Ryszard Filipowicz – 

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami przypomniał, iż projekt 

uchwały dotyczy wyrażenia zgody na dalszy wynajem pomieszczeń i dzierżawę gruntów pod 

budynkami, a komisja winna wydać opinię w sprawie uchwały. 

 

Wniosek Komisji:  

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszy 

wynajem pomieszczeń w budynkach położonych w Masłowie Pierwszym i w 

Mąchocicach Kapitulnych oraz dalsze wydzierżawianie części działki nr 875/2 o pow. 

481 m2 położonej w Masłowie Pierwszym oraz części działki nr 895 o pow. 1230 m2 

położonej w Mąchocicach Kapitulnych z przeznaczeniem na działalność 

w zakresie ochrony zdrowia oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umów w tym zakresie. 

Głosowanie: 4 „za” 

 

 

 

Ad. 7. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Kielce porozumienia 

międzygminnego. 

 

Temat referowali: Pan Tomasz Lato – Wójt Gminy Masłów oraz Pani Ilona Sobecka – 

Inspektor ds. gospodarki odpadami, którzy szczegółowo omówili tematykę uchwały. 

Pan Tomasz Lato – Wójt Gminy Masłów wyjaśnił, iż do czasu utworzenia Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Masłów 

postanowiono podpisać Porozumienie Międzygminne w sprawie powierzenia Gminie 

Kielce zadania własnego Gminy Masłów w zakresie prowadzenia Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Punkt ten  zlokalizowany jest 

w Kielcach przy ul. Magazynowej  3. Przyjęcie uchwały da mieszkańcom Gminy 

Masłów dodatkową możliwość pozbycia się selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych 

 W związku z ww. porozumieniem międzygminnym Pani Ilona Sobecka – Inspektor 
ds. gospodarki odpadami przedstawiła zobowiązania Gminy Masłów: Gmina Masłów 
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zobowiązuje się do dokonania jednorazowej opłaty 10 % poniesionych  kosztów 
utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w wysokości 
 12 300 zł brutto (dwanaście tysięcy trzysta złotych brutto) na rzecz Gminy Kielce. 

1. Gmina Masłów zobowiązuje się do ponoszenia kosztów realizacji zadania na 
rzecz  Gminy Kielce: 

1) w wysokości 1 360,75 brutto zł (jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt złotych, 
 siedemdziesiąt pięć groszy brutto) miesięcznie z tytułu kosztów stałych 
prowadzenia  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

2) w wysokości wynikającej z comiesięcznych kosztów poniesionych 
 na zagospodarowanie przyjmowanych w punkcie odpadów komunalnych 
 pochodzących od mieszkańców Gminy Masłów. 

Kwota brutto, o której mowa w ust. 2 pkt 2, zostanie wyliczona na podstawie 

 faktycznych ilości odpadów komunalnych przyjętych do Punktu Selektywnej 

Zbiórki  Odpadów Komunalnych od mieszkańców Gminy Masłów. Kwota 

brutto stanowić  będzie sumę iloczynów ilości poszczególnych frakcji odpadów 

wyrażonych w kg lub Mg i obowiązujących stawek jednostkowych wyrażonych w zł 

za przekazanie do zagospodarowania 1 kg lub Mg odpadów. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

z Miastem Kielce porozumienia międzygminnego. 

Głosowanie: 4 ,,za” 

 

 

Ad. 8. 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Domaszowice, gmina Masłów. 

Temat referował Pan Tomasz Lato – Wójt Gminy Masłów, który szczegółowo omówił 

tematykę uchwały. 

Ustalając nazwę głównej ulicy przez Domaszowice przeprowadzono konsultacje społeczne, 

w wyniku których ustalono nazwę „Rządowa”. Po przeprowadzonych pierwszych 

konsultacjach, do Urzędu Gminy wpłynęła petycja z prośbą o przeprowadzenie ponownych 

konsultacji, nie zgadzając się na przyjętą nazwę ulicy. Zwołano kolejne konsultacje, w wyniku 

których ustalono nazwę „Walerego Przyborowskiego” – wybitnego pisarza pochodzącego z 

Domaszowic. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w 

obrębie Domaszowice, gmina Masłów. 

Głosowanie: 4,,za” 
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Ad. 9. 

Sprawy inne. 

Innych spraw nie wniesiono. 

 

Ad. 10. 

Zakończenie obrad.  

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział w komisji i o 

godzinie 15:38 – zamknął obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

      

Protokolant: Ilona Sobecka      Przewodniczący Komisji 

         Ochrony Środowiska,  

      Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 

          /-/  Ryszard Filipowicz 

     

 
 


