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Protokół nr 8/2017 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 

w dniu 27 listopada 2017r. 

 

 

Naradę prowadziła Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów p. Regina Chyb. 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli członkowie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Gruntami i Rolnictwa według załączonej listy obecności, Wójt Gminy – Tomasz Lato, Skarbnik 

Gminy - Małgorzata Kumór, Sekretarz Gminy - Zbigniew Zagdański, Kierownik Centrum Usług 

Wspólnych Gminy Masłów Irena Kundera, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – Krystyna 

Nowakowska, dyrektorzy szkół z terenu gminy Masłów, przedstawiciel Związku Nauczycielstwa 

Polskiego – Małgorzata Domagała, Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej UG 

Masłów - Dariusz Korczyński, inspektor d/s gospodarki gruntami UG Masłów – Edyta Hrabąszcz, 

referent ds. systemu gospodarki odpadami komunalnymi UG Masłów – Marta Maciejska,  Kierownik 

Referatu Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UG Masłów – Wojciech Fąfara,  

referent  d/s gospodarki nieruchomościami UG Masłów –Ewa Chlewicka, inspektor referatu promocji 

 i rozwoju gminy UG Masłów – Joanna Synak 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. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Kielce porozumienia 

międzygminnego. 

6. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych 

stanowiących własność Gminy Masłów, położonych w obrębie Barcza. 

7. Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Masłów działki nr 273/12 o pow. 

0,0033 ha położonej w Woli Kopcowej zajętej przez drogę wewnętrzną. 

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń 

w budynku Szkoły Podstawowej w Mąchocicach – Scholasterii im. Stefana Żeromskiego. 

9. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z 

działek nr 1162, 359/10, 359/11 położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, którą stanowi 

część działki nr 288 położonej w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę gminną nr 344002 oznaczonej 

jako działka gruntu nr 833 oraz drogi wewnętrznej oznaczonej jako działki gruntu nr 326/1, 326/2, 

326/3, 326/4, 326/5, części działki nr 242 i działek nr 360, 367 położonych w Mąchocicach 

Kapitulnych, gmina Masłów. 

12. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, dla części działki nr 1046 stanowiącej drogę 

wewnętrzną położonej w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

13. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną oznaczoną jako 

część działki nr 727 położonej w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę powiatową Nr 0317T 

oznaczonej jako działki nr 1161/3, 1161/10, 1161/11 położonych w Mąchocicach Kapitulnych, 



 2 

gmina Masłów. 

15. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr DW 

745, oznaczonej jako działka nr 950/2, oraz drogi gminnej nr 344028 oznaczonej jako działka nr 

1045 położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

16. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę powiatową nr 0315T 

oznaczonej jako działka gruntu nr 1137 oraz części drogi powiatowej nr 0314T oznaczonej jako 

działka nr 879/5 położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

17. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr DW 

745 stanowiącej działkę nr 879/7 oraz drogi powiatowej nr 0314T stanowiącej działkę nr 879/5 

położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

18. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, dla działek nr 898, 1152 stanowiących drogę 

wewnętrzną położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/365/2017 Rady Gminy Masłów  

z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej część działki nr 17 oraz 

działkę nr 18/14 położone w Domaszowicach, gmina Masłów. 

20. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/366/2017 Rady Gminy Masłów  

z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 19 położoną w 

Domaszowicach, gmina Masłów. 

21. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/368/2017 Rady Gminy Masłów  

z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 82/2 położoną w 

Domaszowicach, gmina Masłów. 

22. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/369/2017 Rady Gminy Masłów  

z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 82/3 położoną w 

Domaszowicach, gmina Masłów. 

23. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/370/2017 Rady Gminy Masłów  

z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 83 położoną w 

Domaszowicach, gmina Masłów. 

24. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/371/2017 Rady Gminy Masłów  

z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 88 położoną w 

Domaszowicach, gmina Masłów. 

25. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/375/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 

września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działki nr 171/2  

i 171/3 położone w Domaszowicach, gmina Masłów. 

26. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów. 

27. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Masłów na lata 2017 – 2027.  

28. Sprawy inne. 

29. 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 27.11.2017 

roku o godzinie 15:45, w budynku Urzędu Gminy w Masłowie, Przewodniczący  Komisji Oświaty, 

Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy – p. Robert Fortuna, otworzył wspólne obrady 

Komisji. 
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Ad.2   

Stwierdzenie quorum. 

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 4 radnych z 4-o (100%) osobowego składu Komisji, co jest 

podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu. 

 

Ad.3  

Przyjęcie porządku obrad. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

 

Ad. 4  

Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

Głosowanie:  4 „za” 

Ad. 5  

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

międzygminnego. 

 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy- Tomasz Lato oraz referent ds. systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi Marta Maciejska. 

Poinformował, że do czasu utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na 

terenie Gminy Masłów postanowiono podpisać kolejne Porozumienie Międzygminne w sprawie 

powierzenia Gminie Kielce zadania własnego Gminy Masłów w zakresie prowadzenia Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, co da możliwość dla mieszkańców Gminy Masłów 

na pozbywanie się posegregowanych odpadów komunalnych, które nie mieszczą się w domowych 

workach i pojemnikach. Pani Marta Maciejska dodała, że opłata stała wynosi 3.000,00 zł brutto 

miesięcznie + opłata od zagospodarowania w zależności od przywiezionych odpadów. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z 

Miastem Kielce porozumienia międzygminnego. 

Głosowanie:  4 „za” 

 

Ad. 6. 

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych 

stanowiących własność Gminy Masłów, położonych w obrębie Barcza. 

 

Projekt uchwały przedstawił kierownik referatu rolnictwa, gospodarki komunalnej i ochrony 

środowiska UG Masłów – Wojciech Fąfara. 

Poinformował, że nieruchomości gruntowe przeznaczone do sprzedaży są niezabudowane,  

z wnioskiem o sprzedaż wystąpili właściciele nieruchomości przylegających. Ze względu na wielkość 

tych działek nie mogą one stanowić samodzielnych nieruchomości budowlanych,  

w związku z czym mogą one stanowić tylko działki przeznaczone na poszerzenie działek sąsiednich.  

Wniosek Komisji: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym 

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Masłów, położonych w obrębie 

Barcza. 

Głosowanie:  4 „za” 
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Ad. 7. 

Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Masłów działki nr 273/12 o pow. 

0,0033 ha położonej w Woli Kopcowej zajętej przez drogę wewnętrzną. 

 

Projekt uchwały przedstawiła inspektor d/s gospodarki gruntami UG Masłów – Edyta Hrabąszcz. W 

budżecie gminy zarezerwowane są środki na wykup działki nr 273/12 zajętej pod drogę wewnętrzną 

położoną w Woli Kopcowej. Droga ta łączy komunikacyjnie drogę powiatową (ul. Świętokrzyska) z 

drogą gminną (ul. Wspólna).  

Wartość  działki wynikająca operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego 

wynosi 2.019,00 zł. W trakcie negocjacji właściciel działki żądał wyższej ceny, jednak ostatecznie 

zgodził się na kwotę 2.019,00 zł. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy 

Masłów działki nr 273/12 o pow. 0,0033 ha położonej w Woli Kopcowej zajętej przez drogę 

wewnętrzną. 

Głosowanie:  4 „za” 

Ad. 8  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w 

budynku Szkoły Podstawowej w Mąchocicach – Scholasterii im. Stefana Żeromskiego. 

 

Projekt uchwały przedstawiła inspektor d/s gospodarki gruntami UG Masłów – Edyta Hrabąszcz oraz 

dyrektor Szkoły Podstawowej w Mąchocicach-Scholasterii. 

Nieruchomość, na której znajduje się szkoła przekazana jest w trwały zarząd. Zgodnie z art. 43 

ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami jednostka organizacyjna 

ma prawo, z zastrzeżeniem ust. 6, korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w 

szczególności do oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie 

dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem 

właściwego organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat, 

albo za zgodą tych organów, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub 

czas nieoznaczony, jednak na okres nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd; 

zgoda jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony 

zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

 W budynku szkoły w Mąchocicach-Scholasterii wynajmowane są pomieszczenia na potrzeby 

schroniska młodzieżowego. Ostatnia umowa najmu zawarta była na okres 2 lat. Dyrektor szkoły 

zwróciła się z prośbą o zawarcie kolejnej umowy najmu na okres kolejnych dwóch lat. Pani Joanna 

Broniek poinformowała, że  schronisko cieszy się dużym zainteresowaniem, przyjeżdża wiele grup 

młodzieżowych, jest to wspaniała promocja dla regionu i Gminy Masłów 

Według wyliczeń pani Dyrektor czynsz za wynajmowany lokal mieszkalny będzie wynosił: 

627,43 zł miesięcznie, na co składa się: 

1. opłaty stałe 

- czynsz: 446,00 zł 

- c.o: 1.432,57 zł 

2. opłaty zmienne (uzależnione od procentowego wykorzystania miejsc w schronisku). W tej chwili 

jest 50 miejsc. Przy 100% wykorzystaniu tych miejsc:  

- ścieki: 1.020,00 zł 



 5 

- energia elektryczna: 220,00 zł 

- woda zimna: 220,00 zł 

- woda ciepła: 816,00 zł 

Radna Teodora Jagiełło zadała pytanie o podział kosztów przy remoncie pomieszczeń schroniska. 

Wójt odpowiedział, że Gmina jest administratorem budynku, schronisko ma za zadanie bieżące 

remonty.  

 

Wniosek Komisji: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Mąchocicach–

Scholasterii im. Stefana Żeromskiego. 

 

Głosowanie:  4 „za” 

 

Prowadzenie obrad przejęła Pani Regina Chyb – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów. 

 

Ad. 9. 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z 

działek nr 1162, 359/10, 359/11 położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

 

Projekt uchwały przedstawiła referent referatu  d/s gospodarki nieruchomościami UG Masłów – Ewa 

Chlewicka. Dodała, że działki nr 359/10 i nr 359/11 stanowią własność prywatną, w związku z tym, 

uzyskaliśmy zgodę właścicieli na nadanie nazwy. Poinformowała, że ulica otrzymuje nazwę Amelii. 

Radna Teodora Jagiełło zapytała o odśnieżanie takiej ulicy. Wójt Gminy Pan Tomasz Lato 

odpowiedział, że nadanie nazwy nie wiąże się z odśnieżaniem drogi, wiąże się tylko z 

porządkowaniem dotarcia do mieszkańców. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej 

drogę wewnętrzną składającą się z działek nr 1162, 359/10, 359/11 położonych w Mąchocicach 

Kapitulnych, gmina Masłów. 

 

Głosowanie:  4 „za” 

Ad. 10. 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, którą stanowi część 

działki nr 288 położonej w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

 

Projekt uchwały przedstawiła referent referatu  d/s gospodarki nieruchomościami UG Masłów – Ewa 

Chlewicka. Poinformowała, że ustalając nazwy ulic przeprowadzono konsultacje społeczne. 

Poinformowała, że ulica otrzymuje nazwę Wielkiego Kamienia. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej 

drogę wewnętrzną, którą stanowi część działki nr 288 położonej w Mąchocicach Kapitulnych, 

gmina Masłów. 

 

Głosowanie:  4 „za” 
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Ad. 11. 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę gminną nr 344002 oznaczonej 

jako działka gruntu nr 833 oraz drogi wewnętrznej oznaczonej jako działki gruntu nr 326/1, 326/2, 

326/3, 326/4, 326/5, części działki nr 242 i działek nr 360, 367 położonych w Mąchocicach 

Kapitulnych, gmina Masłów. 

 

Projekt uchwały przedstawiła referent referatu  d/s gospodarki nieruchomościami UG Masłów – Ewa 

Chlewicka. Poinformowała, że ustalając nazwy ulic przeprowadzono konsultacje społeczne.  

Poinformowała że ulica otrzymuje nazwę Św. Floriana. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej 

drogę gminną nr 344002 oznaczonej jako działka gruntu nr 833 oraz drogi wewnętrznej 

oznaczonej jako działki gruntu nr 326/1, 326/2, 326/3, 326/4, 326/5, części działki nr 242 i działek 

nr 360, 367 położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

 

 

Głosowanie:  4 „za” 

 

Ad. 12. 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, dla części działki nr 1046 stanowiącej drogę 

wewnętrzną położonej w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

 

Projekt uchwały przedstawiła referent referatu  d/s gospodarki nieruchomościami UG Masłów – Ewa 

Chlewicka. Poinformowała, że ustalając nazwy ulic przeprowadzono konsultacje społeczne. 

Poinformowała, że ulica otrzymuje nazwę Nad Lubrzanką. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, dla części działki 

nr 1046 stanowiącej drogę wewnętrzną położonej w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

 

 

Głosowanie:  4 „za” 

Ad. 13. 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną oznaczoną jako część 

działki nr 727 położonej w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

 

Projekt uchwały przedstawiła referent referatu  d/s gospodarki nieruchomościami UG Masłów – Ewa 

Chlewicka. Poinformowała, że ustalając nazwy ulic przeprowadzono konsultacje społeczne. 

Poinformowała, że ulica otrzymuje nazwę Górska. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej 

drogę wewnętrzną oznaczoną jako część działki nr 727 położonej w Mąchocicach Kapitulnych, 

gmina Masłów. 

Głosowanie:  4 „za” 
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Ad. 14. 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę powiatową Nr 0317T oznaczonej 

jako działki nr 1161/3, 1161/10, 1161/11 położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

 

Projekt uchwały przedstawiła referent referatu  d/s gospodarki nieruchomościami UG Masłów – Ewa 

Chlewicka. Poinformowała, że ustalając nazwy ulic przeprowadzono konsultacje społeczne. 

Poinformowała, że ulica otrzymuje nazwę Bohdana Kosińskiego. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej 

drogę powiatową Nr 0317T oznaczonej jako działki nr 1161/3, 1161/10, 1161/11 położonych w 

Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

 

 

Głosowanie:  4 „za” 

Ad. 15. 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr DW 745, 

oznaczonej jako działka nr 950/2, oraz drogi gminnej nr 344028 oznaczonej jako działka nr 1045 

położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

 

Projekt uchwały przedstawiła referent referatu  d/s gospodarki nieruchomościami UG Masłów – Ewa 

Chlewicka. Poinformowała, że ustalając nazwy ulic przeprowadzono konsultacje społeczne. 

Poinformowała, że ulica otrzymuje nazwę Dolna. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej część 

drogi wojewódzkiej nr DW 745, oznaczonej jako działka nr 950/2, oraz drogi gminnej nr 344028 

oznaczonej jako działka nr 1045 położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

 

 

Głosowanie:  4 „za” 

 

Ad. 16. 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę powiatową nr 0315T oznaczonej 

jako działka gruntu nr 1137 oraz części drogi powiatowej nr 0314T oznaczonej jako działka nr 879/5 

położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

 

Projekt uchwały przedstawiła referent referatu  d/s gospodarki nieruchomościami UG Masłów – Ewa 

Chlewicka. Poinformowała, że ustalając nazwy ulic przeprowadzono konsultacje społeczne. 

Poinformowała, że ulica otrzymuje nazwę Górna. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej 

drogę powiatową nr 0315T oznaczonej jako działka gruntu nr 1137 oraz części drogi powiatowej 

nr 0314T oznaczonej jako działka nr 879/5 położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina 

Masłów. 

Głosowanie:  4 „za” 
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Ad. 17. 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr DW 745 

stanowiącej działkę nr 879/7 oraz drogi powiatowej nr 0314T stanowiącej działkę nr 879/5 

położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

 

Projekt uchwały przedstawiła referent referatu  d/s gospodarki nieruchomościami UG Masłów – Ewa 

Chlewicka. Poinformowała, że ustalając nazwy ulic przeprowadzono konsultacje społeczne. Dodała, 

że na zebraniu wiejskim w Mąchocicach Kapitulnych została zaproponowana nazwa Łysogórska. 

Następnie do Urzędu Gminy wpłynęło pismo od sołtysa, z którego wynika, że część mieszkańców nie 

chce takiej nazwy. Wójt Gminy Pan Tomasz Lato dodał, że na zebraniu wiejskim, po przegłosowaniu 

uchwały z propozycją nazwy Łysogórska pojawił się problem, że taka nazwa istnieje w sąsiedniej 

gminie, w miejscowości Wilków.  Dlatego poddano głosowaniu czy zmienić wcześniej 

zaproponowaną nazwę, czy nie. Jednoznacznie mieszkańcy wypowiedzieli się, żeby to była nazwa 

Łysogórska. Pismo, które wpłynęło od sołtysa, przed podjęciem ostatecznej decyzji przez radnych 

postanowiono przedłożyć radnym na tej komisji. Pani Chlewicka dodała, że w projekcie uchwały 

zaproponowano nazwę Łysogórska. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej część 

drogi wojewódzkiej nr DW 745 stanowiącej działkę nr 879/7 oraz drogi powiatowej nr 0314T 

stanowiącej działkę nr 879/5 położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

 

Głosowanie:  4 „za” 

 

Ad. 18. 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, dla działek nr 898, 1152 stanowiących drogę 

wewnętrzną położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

 

Projekt uchwały przedstawiła referent referatu  d/s gospodarki nieruchomościami UG Masłów – Ewa 

Chlewicka. Poinformowała, że ustalając nazwy ulic przeprowadzono konsultacje społeczne. 

Poinformowała, że ulica otrzymuje nazwę Szkolna. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, dla działek nr 

898, 1152 stanowiących drogę wewnętrzną położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina 

Masłów. 

Głosowanie:  4 „za” 

Ad. 19. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/365/2017 Rady Gminy Masłów  

z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej część działki nr 17 oraz 

działkę nr 18/14 położone w Domaszowicach, gmina Masłów. 

 

Projekt uchwały przedstawiła inspektor referatu promocji i rozwoju gminy UG Masłów –  

Joanna Synak. 

We wrześniu 2017 r. Rada Gminy Masłów podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy  
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stanowiącej część działki nr 17 oraz działkę nr 18/14 położone w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Rada gminy po zasięgnięciu opinii mieszkańców przyjęła nazwę ulicy mjr Hubala. W wyniku 

oczywistej omyłki pisarskiej w §2 uchwały wpisano niewłaściwą nazwę. Przedstawiony projekt 

uchwały stanowi sprostowanie błędu. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/365/2017 

Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej 

część działki nr 17 oraz działkę nr 18/14 położone w Domaszowicach, gmina Masłów. 

 

Głosowanie:  4 „za” 

Ad. 20. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/366/2017 Rady Gminy Masłów  

z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 19 położoną w 

Domaszowicach, gmina Masłów. 

 

Projekt uchwały przedstawiła inspektor referatu promocji i rozwoju gminy UG Masłów –  

Joanna Synak. 

We wrześniu 2017 r. Rada Gminy Masłów podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy  

stanowiącej działkę nr 19 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. Rada gminy po zasięgnięciu 

opinii mieszkańców przyjęła nazwę ulic Kwiatów Polnych. W wyniku oczywistej omyłki pisarskiej w 

§2 uchwały wpisano niewłaściwą nazwę. Przedstawiony projekt uchwały stanowi sprostowanie błędu. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/366/2017 

Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej 

działkę nr 19 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Głosowanie:  4 „za” 

 

Ad. 21. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/368/2017 Rady Gminy Masłów  

z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 82/2 położoną w 

Domaszowicach, gmina Masłów. 

 

Projekt uchwały przedstawiła inspektor referatu promocji i rozwoju gminy UG Masłów –  

Joanna Synak. 

We wrześniu 2017 r. Rada Gminy Masłów podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy  

stanowiącej działkę nr 82/2 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. Rada gminy po zasięgnięciu 

opinii mieszkańców przyjęła nazwę ulicy Wiosenna. W wyniku oczywistej omyłki pisarskiej w §2 

uchwały wpisano niewłaściwą nazwę. Przedstawiony projekt uchwały stanowi sprostowanie błędu. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/368/2017 

Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej 

działkę nr 82/2 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

 

Głosowanie:  4 „za” 
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Ad. 22. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/369/2017 Rady Gminy Masłów  

z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 82/3 położoną w 

Domaszowicach, gmina Masłów. 

 

Projekt uchwały przedstawiła inspektor referatu promocji i rozwoju gminy UG Masłów – 

Joanna Synak. 

We wrześniu 2017 r. Rada Gminy Masłów podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy  

stanowiącej działkę nr 82/3 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. Rada gminy po zasięgnięciu 

opinii mieszkańców przyjęła nazwę ulicy Krótka. W wyniku oczywistej omyłki pisarskiej w §2 

uchwały wpisano niewłaściwą nazwę. Przedstawiony projekt uchwały stanowi sprostowanie błędu. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/369/2017 

Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej 

działkę nr 82/3 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

 

Głosowanie:  4 „za” 

 

 

Ad. 23. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/370/2017 Rady Gminy Masłów  

z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 83 położoną w 

Domaszowicach, gmina Masłów. 

 

Projekt uchwały przedstawiła inspektor referatu promocji i rozwoju gminy UG Masłów –  

Joanna Synak. 

We wrześniu 2017 r. Rada Gminy Masłów podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy  

stanowiącej działkę nr 83 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. Rada gminy po zasięgnięciu 

opinii mieszkańców przyjęła nazwę ulicy Jasna. W wyniku oczywistej omyłki pisarskiej w §2 

uchwały wpisano niewłaściwą nazwę. Przedstawiony projekt uchwały stanowi sprostowanie błędu. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/370/2017 

Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej 

działkę nr 83 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

 

Głosowanie:  4 „za” 

 

Ad. 24. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/371/2017 Rady Gminy Masłów  

z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 88 położoną w 

Domaszowicach, gmina Masłów. 

 

Projekt uchwały przedstawiła inspektor referatu promocji i rozwoju gminy UG Masłów –  
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Joanna Synak. 

We wrześniu 2017 r. Rada Gminy Masłów podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy  

stanowiącej działkę nr 88 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. Rada gminy po zasięgnięciu 

opinii mieszkańców przyjęła nazwę ulicy Wichrowa. W wyniku oczywistej omyłki pisarskiej w §2 

uchwały wpisano niewłaściwą nazwę. Przedstawiony projekt uchwały stanowi sprostowanie błędu. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/371/2017 

Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej 

działkę nr 88 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

 

Głosowanie:  4 „za” 

 

Ad. 25. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/375/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 

września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działki nr 171/2  

i 171/3 położone w Domaszowicach, gmina Masłów. 

 

Projekt uchwały przedstawiła inspektor referatu promocji i rozwoju gminy UG Masłów – Joanna 

Synak. 

We wrześniu 2017 r. Rada Gminy Masłów podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy  

stanowiącej działki nr 171/2 i 171/3 położone w Domaszowicach, gmina Masłów. Rada gminy po 

zasięgnięciu opinii mieszkańców przyjęła nazwę ulicy Pogodna. W wyniku oczywistej omyłki 

pisarskiej w §2 uchwały wpisano niewłaściwą nazwę. Przedstawiony projekt uchwały stanowi 

sprostowanie błędu. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/375/2017 

Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej 

działki nr 171/2 i 171/3 położone w Domaszowicach, gmina Masłów. 

 

Głosowanie:  4 „za” 

 

Ad. 26.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów. 

 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy - Małgorzata Kumór.  

Szczegółowo omówiła zmiany, które wpłynęły na zmianę uchwały budżetowej dotyczące 

poszczególnych zadań realizowanych w ramach bieżącego budżetu gminy Masłów. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy 

Masłów. 

Głosowanie:  4 „za” 

 

Ar. 27. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
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Masłów na lata 2017 – 2027. 

 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy - Małgorzata Kumór. Poinformowała, że zmiany  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej.  

 

Wniosek Komisji: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2017 – 2027. 

Głosowanie:  4 „za” 

 

Ad. 28. 

Sprawy inne. 

Innych spraw nie wniesiono. 

 

Ad. 29. 

Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów podziękowała za udział w 

komisji i o godzinie 19:00 zamknęła  obrady. 

 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

 

 

 

       Protokołowała                                                                                Przewodniczący Komisji  

    Marta Maciejska                                                             Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami 

                                                                                                                       i Rolnictwa 

                                                                                                                /-/ Ryszard Filipowicz 

 


