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Protokół nr 2/2017 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 

w dniu 20 lutego 2017 r. 

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Pan Ryszard Filipowicz – przewodniczący komisji, Pan 

Wojciech Piwko – zastępca przewodniczącego, Pan Janusz Obara – członek komisji. Lista 

obecności w załączeniu. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/305/2017 Rady Gminy Masłów z 

dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie nabycia w drodze darowizny działki 834/33 położonej w 

Masłowie Pierwszym. 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w budynku 

położonym w Wiśniówce 75a. 

7. Sprawy inne. 

9. 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 20 lutego 

2017 roku o godzinie 15:20, w budynku urzędu, Przewodniczący Komisji – Ryszard Filipowicz, 

otworzył obrady. 

 

Ad. 2. 

Stwierdzenie quorum. 

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 3 radnych z 4 osobowego składu Komisji, co jest 

podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Lista obecności stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

 

Ad. 3. 

Przyjęcie porządku obrad. 

Brak uwag w tym punkcie. 
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Ad. 4. 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji (nr 1/2017 z posiedzenia komisji z dnia 

23.01.2017 r.) 

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

zawartych w protokole. 

Komisja, w głosowaniu 3 „za”, jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia komisji z dnia 23 

stycznia 2017 r.) 

Głosowanie: 3 „za” 

 

 

Ad. 5. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/305/2017 Rady Gminy Masłów z 

dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie nabycia w drodze darowizny działki 834/33 

położonej w Masłowie Pierwszym. 

 

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

szczegółowo omówiła tematykę uchwały. 

 W treści § 1 uchwały Nr XXXIII/305/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 26 stycznia 

2017 roku w sprawie nabycia w drodze darowizny działki nr 834/33 położonej w Masłowie 

Pierwszym omyłkowo została wpisana powierzchnia działki nr 834/33, która faktycznie wynosi 

0,0052 ha. 

Wniosek Komisji: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXIII/305/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie nabycia w 

drodze darowizny działki 834/33 położonej w Masłowie Pierwszym. 

Głosowanie: 3 „za” 

 

 

Ad. 6. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w budynku 

położonym w Wiśniówce 75a. 

 

 Temat referował Pan Wojciech Fąfara – kierownik referatu RGKiOŚ, który 

szczegółowo omówił tematykę uchwały. 

 

 Gmina Masłów jest właścicielem budynku po Szkole Podstawowej w Wiśniówce 75a. 

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy stanowiący część tego budynku. 

Obecnie lokal jest wynajmowany przez najemcę Pana Arkadiusza Jaskulskiego, który 

zainteresowany jest dalszym wynajmem lokalu na okres 3 lat. 

 Radny Ryszard Filipowicz zapytał czy wynajem lokalu nie będzie kolidował z 

rewitalizacją obszaru Wiśniówka. 

 Pan Wojciech Fąfara zaznaczył, że w umowie najmu będzie ujęty zapis dotyczący 

przebudowy budynku. 
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Wniosek Komisji: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem 

lokalu użytkowego w budynku położonym w Wiśniówce 75a. 

Głosowanie: 3 ,,za” 

 

Ad. 7. 

Sprawy inne. 

Poruszono temat komisji objazdowej. 

 

Ad. 8. 

Zakończenie obrad. 

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

godzinie 15:28 – zamknął obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

      

Protokolant: Ilona Sobecka      Przewodniczący Komisji 

         Ochrony Środowiska, 

      Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 

            /-/  Ryszard Filipowicz 

     

 


