
1 

Protokół nr 3/2017 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 

w dniu 20 marca 2017 roku 

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa odbyło się 

wspólnie z posiedzeniem komisji Budżetu i Finansów oraz Oświaty, Kultury, Pomocy 

Społecznej i Promocji Gminy. 

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

Wojciech Piwko – zastępca przewodniczącego, Pan Andrzej Januchta – członek komisji, Pan 

Janusz Obara – członek komisji,  Lista obecności w załączeniu. 

W obradach Komisji uczestniczyli również: Pan Tomasz Lato – Wójt Gminy Masłów, Pani 

Monika Dolezińska – Włodarczyk – Z-ca Wójta Gminy Masłów, Pani Małgorzata Kumór – 

Skarbnik Gminy Masłów, Pan Zbigniew Zagdański – Sekretarz Gminy Masłów, Pan Wojciech 

Fąfara – kierownik referatu RGKiOŚ, Pani Aneta Kułak – kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, Pan Michał Kumór – kierownik Placówki wsparcia Dziennego 

PROMYCZEK w Woli Kopcowej, Pani Irena Kundera – kierownik Centrum Usług Wspólnych 

Gminy Masłów, Pani J. Domagała – Prezes Związku Zarządu Oddziału Gminnego ZNP, Pani 

Wanda Braszczyk – inspektor ds. ochrony środowiska oraz radni z komisji Budżetu i Finansów, 

komisji Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

5. Informacja o stanie mienia komunalnego – grunty. 

6. Projekt uchwały w sprawie dzierżawy części działki nr 497 położonej w obrębie 

ewidencyjnym Masłów Pierwszy dla potrzeb Gminy Masłów na okres 5 lat. 

7. Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Masłów działki nr 290/8 

położonej w Ciekotach. 

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/85/15 Rady Gminy Masłów z dnia 

25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy 

Masłów na lata 2015 – 2020. 

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Turystyki Gminy Masłów na lata 

2017-2024. 

10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłów na 2017 rok”. 

11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu naboru i weryfikacji wniosków 

w zakresie realizacji projektu: Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy 

Masłów. 

12. Sprawy inne. 
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13. 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 marca 

2017 roku o godzinie 15:45, w budynku urzędu, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów 

– Pani Regina Chyb, otworzyła wspólne obrady komisji. 

 

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. 

Jeden członek komisji przybył w trakcie trwania posiedzenia. 

 

Ad. 3. 

Przyjęcie porządku obrad. 

Brak uwag w tym punkcie. 

 

Ad. 4. 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji (nr 2/2017 z posiedzenia komisji z dnia 

20.02.2017 r.) 

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa – Pan 

Ryszard Filipowicz 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 20 

lutego 2017 r.) 

Głosowanie: 3 „za” 

 

Ad. 5. 

Informacja o stanie mienia komunalnego – grunty. 

 Temat referował Pan Wojciech Fąfara – kierownik referatu RGKiOŚ, który 

szczegółowo omówił tematykę uchwały. 

 Zgodnie z § 31 uchwały Nr XX/156/04 Rady Gminy Masłów z dnia 26 kwietnia 2004r. 

Wójt Gminy Masłów corocznie przedstawia informacje o stanie mienia komunalnego w 

zakresie gruntów. Przedmiotowa informacja obejmuje okres od 02.02.2016r. do 10.03.2017r. 

Plan wykorzystania zasobów znajduje się na stronie internetowej Gminy Masłów. 

 

 

Wniosek Komisji: 
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Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa jednogłośnie 

przyjmuje do wiadomości informacje o stanie mienia komunalnego – grunty. 

Głosowanie: 4 „za” 

 

Ad. 6. 

Projekt uchwały w sprawie dzierżawy części działki nr 497 położonej w obrębie 

ewidencyjnym Masłów Pierwszy dla potrzeb Gminy Masłów na okres 5 lat. 

 Temat referował Pan Wojciech Fąfara – kierownik referatu RGKiOŚ, który 

szczegółowo omówił tematykę uchwały. 

 Działka nr 497 położona jest w obrębie ewidencyjnym Masłów Pierwszy. Przedmiotem 

dzierżawy jest część działki o powierzchni 25m². Gmina dzierżawiła  ten teren od 2001 roku 

na cele platformy widokowej. Do tej pory umowy podpisywane były na okres 3 lat, natomiast 

zgodnie z przedstawionym projektem uchwały, umowa dzierżawy ma być podpisana na okres 

5 lat, wyraził na to zgodę właściciel działki. Czynsz jaki gmina będzie ponosiła za dzierżawę 

wynosi 370 zł. rocznie. 

  

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa opiniuje pozytywnie 

projekt uchwały w sprawie dzierżawy części działki nr 497 położonej w obrębie 

ewidencyjnym Masłów Pierwszy dla potrzeb Gminy Masłów na okres 5 lat. 

Głosowanie: 4 ,,za” 

 

Ad. 7. 

Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Masłów działki nr 290/8 

położonej w Ciekotach. 

 Temat referowała Pani Monika Dolezińska-Włodarczyk – Z-ca Wójta Gminy Masłów, 

która szczegółowo omówiła tematykę uchwały. 

Przedmiotowa działka o powierzchni 0,0014 ha położona jest w Ciekotach. W celu odpłatnego 

nabycia przez Gminę Masłów przedmiotowej działki odbyły się spotkania z właścicielem 

przedmiotowej nieruchomości. Na pierwszym spotkaniu właściciel przedmiotowej 

nieruchomości zażądał kwoty 5 000 zł. co dawało 384 zł/m². Po negocjacjach na kolejnym 

spotkaniu właściciel zażądał kwoty 1 500 zł. W budżecie gminy zostały zarezerwowane środki 

na wykup przedmiotowego gruntu. Zgodnie z procedurą został sporządzony operat szacunkowy, 

z którego wynika kwota 780 zł co stanowi 55,70 zł/m². Odbyły się kolejne konsultacje z 

właścicielem nieruchomości podczas których przedstawiono operat szacunkowy, właściciel nie 

poddał kwoty negocjacji i zażądał 1 500 zł. co stanowi 107 zł/m². 

Pan Tomasz Lato – Wójt Gminy Masłów dodał, że wykup gruntu umożliwi mieszkańcom 

dojazd do swoich posesji. Były rozważane różne możliwości, nie ma jednak innego rozwiązania. 

Odpłatne nabycie działki, rozwiąże przyszłościowo problem dojazdu mieszkańców. 

 

Wniosek Komisji: 
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Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa opiniuje pozytywnie 

projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Masłów działki nr 290/8 

położonej w Ciekotach. 

Głosowanie: 4 ,,za” 

 

Ad. 8. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/85/15 Rady Gminy Masłów z dnia 25 

czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy 

Masłów na lata 2015 – 2020. 

 Temat referowała Pani Wanda Braszczyk – Inspektor ds. ochrony środowiska, która 

szczegółowo omówiła tematykę uchwały. 

 Projekt uchwały dot. zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Masłów 

uchwalonego 25 czerwca 2015r.  W związku z pozyskaniem funduszy na odnawialne źródła 

energii musieliśmy poszerzyć ten Plan o zadania fakultatywne w sektorze przedsiębiorstw oraz 

publicznym i mieszkaniowym na terenie Gminy Masłów. Zadania te pozwolą nie tylko nam 

jako gminie pozyskać środki na odnawialne źródła energii ale także przedsiębiorcom, którzy w 

przyszłości będą chcieli wystąpić z wnioskiem o środki unijne. Zadania te zostały zaopiniowane 

przez Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz Regionalny Inspektor 

Ochrony Środowiska. Organy te nie uznały potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. Opinie te pozwoliły na przygotowanie tej uchwały. Po podjęciu 

uchwały należy jeszcze wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o 

zaświadczenie, które jest niezbędne do złożenia wniosku o pozyskanie środków w tym zakresie. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa opiniuje pozytywnie 

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/85/15 Rady Gminy Masłów z dnia 25 

czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy 

Masłów na lata 2015 – 2020. 

Głosowanie: 4 ,,za” 

  

Ad. 9. 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Turystyki Gminy Masłów na lata 

2017-2024. 

 Temat referował Pan Zbigniew Zagdański – Sekretarz Gminy Masłów, który 

szczegółowo omówił tematykę uchwały. 

 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór wniosków w ramach działania 

7.2 tj. na rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla 

określonych obszarów. Przedmiotem tych wniosków mogą być przedsięwzięcia, które m.in. 

dają wzrost ilości miejsc pracy, służą rozwojowi przedsiębiorczości i są zgodne z planem 

działań opracowanym przez jednostkę samorządu terytorialnego. Dla Gminy Masłów tym 

planem działań ma być Plan Rozwoju Turystyki Gminy Masłów na lata 2017-2024. 

W dniu 13 lutego 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie odbyły się 

konsultacje. Treść tego dokumentu zawiera pewne wnioski, które zostały zgłoszone podczas 
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konsultacji. Wystąpiono również  do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach 

oraz do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie zgody na odstąpienie od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania tego dokumentu na środowisko biorąc pod 

uwagę, że zadania które zostały w  tym dokumencie wyszczególnione nie mają istotnego 

wpływu na środowisko. 

  

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa opiniuje pozytywnie 

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Turystyki Gminy Masłów na lata 

2017-2024. 

Głosowanie: 4 ,,za” 

 

Ad. 10. 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłów na 2017 rok”. 

 Temat referowała Pani Monika Dolezińska-Włodarczyk – Z-ca Wójta Gminy Masłów, 

która szczegółowo omówiła tematykę uchwały.   

 Projekt został przygotowany szczegółowo. Projekt niniejszego programu został 

poddany konsultacji z: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Kielcach, Świętokrzyskim 

Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami ,,Zwierzak’’, Wojskowym Kołem Łowieckim JENOT, 

Kołem Łowieckim ,,Iskra’’, Kołem Łowieckim  Bartek. 

Ponadto niniejszy program został udostępniony do konsultacji na tablicy ogłoszeń UG Masłów, 

w Biuletynie Informacji Publicznej UG Masłów oraz na stronie Gminy Masłów. Termin 

konsultacji wyznaczono 1-21 luty 2017r., nie wpłynęły żadne uwagi. Program ten po zmianie 

ustawy pozwolił na wprowadzenie dodatkowego zadania poprzez sterylizację i kastrację 

zwierząt, które posiadają swoich właścicieli lub opiekunów. Oznacza to, że każdy właściciel 

może zgłosić się z wnioskiem do Urzędu Gminy, aby otrzymać dofinansowanie w wysokości 

50 procent na sterylizację lub kastrację swojego zwierzaka. 

Program został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach 

i Świętokrzyskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami ,,Zwierzak” z uwagami dot. § 7 ,, 

wprowadzenie obowiązku sterylizacji tych zwierząt’’, która została uwzględniona w programie 

oraz § 8 dodanie zapisu ,,lub innych zdarzeń’’  - nie zostały uwzględnione, ponieważ w myśl 

art.11a ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, stanowi 

o ,,zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt”. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa opiniuje pozytywnie 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłów na 2017 rok”. 

Głosowanie: 4 ,,za” 

 

Po podjęciu 10 tematu z porządku obrad, radny Janusz Obara opuścił posiedzenie komisji. 
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Ad. 11. 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu naboru i weryfikacji wniosków 

w zakresie realizacji projektu: Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy 

Masłów. 

 Temat referował Pan Zbigniew Zagdański – Sekretarz Gminy Masłów, który 

szczegółowo omówił tematykę uchwały. 

 Zostało przeprowadzone rozeznanie na terenie gminy Masłów jak duże jest 

zainteresowanie wykonaniem instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, po czym 

stwierdzono, że zainteresowanie takimi inwestycjami w budynkach prywatnych jest bardzo 

duże. 17 marca br. na stronie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego ukazało się 

ogłoszenie o naborze wniosków w tym projekcie, z którego wynika, że Gminy nie tylko muszą 

zebrać chętnych ale muszą zweryfikować zgłoszenia mieszkańców. Wobec powyższego został 

przygotowany projekt uchwały dot. Regulaminu naboru i weryfikacji wniosków w zakresie 

realizacji projektu: Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Masłów. 

Dokumentem, który by potwierdzał formalne zgłoszenie zainteresowanego do tego projektu, 

byłby wniosek/ankieta z oświadczeniem i odpowiednimi danymi dzięki którym komisja będzie 

mogła dokonać oceny projektów. Uprawnionym do uczestnictwa w danym projekcie byłaby 

osoba zameldowanie na pobyt stały w gminie Masłów, która jest właścicielem budynku 

mieszkalnego, w którym ma być zamontowana instalacja. Miejscem składania ankiet będzie 

sekretariat UG Masłów, wnioski/ankiety będą również zbierane podczas spotkań w sołectwach. 

Analizą wniosków zajmie się komisja powołana przez Wójta Gminy Masłów. Wnioski będą 

oceniane merytorycznie jak i technicznie. 

Radny Andrzej Pedrycz zapytał czy osoba, która zapłaci za ocenę techniczną a nie 

zakwalifikuje się otrzyma zwrot pieniędzy. 

Zbigniew Zagdański – Sekretarz Gminy Masłów odpowiedział, że zwrotu wpłaconej kwoty nie 

będzie, jednak osoby zainteresowane zostały o tym poinformowane. 

Radny Wojciech Piwko zapytał kiedy zostanie wydana opinia firmy, która dokona oceny 

technicznej. 

Sekretarz Gminy Masłów odpowiedział, że taka ocena techniczna odbędzie się po spotkaniach 

z mieszkańcami. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa opiniuje pozytywnie 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu naboru i weryfikacji wniosków 

w zakresie realizacji projektu: Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy 

Masłów. 

Głosowanie: 3 ,,za” 

Ad. 12. 

Sprawy inne. 

Innych spraw nie wniesiono. 

  

Ad. 13. 
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Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Gruntami i Rolnictwa – Ryszard Filipowicz podziękował za udział w komisji i o godzinie 18:10 

– zamknął obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

      

Protokolant: Ilona Sobecka      Przewodniczący Komisji 

         Ochrony Środowiska, 

      Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 

                /-/  Ryszard Filipowicz 

  


