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Protokół nr 5/2018 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 

w dniu 21.05.2018 r. 

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

Małgorzata Kumór - Skarbnik Gminy Masłów, Pan Wojciech Fąfara – kierownik referatu 

RGKiOŚ, 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 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy zabudowanej części działki nr 102 o powierzchni 0,0220 ha 

położonej w Barczy oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia 

umowy. 

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

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Masłów na lata 2018 – 2028. 

8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk. 

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 maja 

2018 roku o godzinie 15:50, w budynku urzędu, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów 

– Pani Regina Chyb otworzyła wspólne obrady komisji 
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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. 

 

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji (nr 4/2018 z posiedzenia komisji z dnia 

23.04.2018 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 2 „za”, jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia 

komisji z dnia  23.04.2018 r.) 

Głosowanie: 2„za” 

 

Pan Radny Andrzej Januchta przybył na obrady o godzinie 16:00. 

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy zabudowanej części działki nr 102 o powierzchni 0,0220 ha 

położonej w Barczy oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia 

umowy. 

Temat referował  Wojciech Fąfara  kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska, który szczegółowo omówił tematykę uchwały. Działka nr 102 o powierzchni 

0,0220 ha była wcześniej wydzierżawiana. Dzierżawcą jest Pani B. Maj, która jest 

zainteresowana kontynuacją dzierżawy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 

gospodarczej- prowadzenie sklepu spożywczo- przemysłowego. Dotychczasowy dzierżawca 

korzystał z przedmiotu umowy zgodnie z jej przeznaczeniem i celem określonym w umowie, 

wnosząc w terminie należne opłaty. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa opiniuje pozytywnie 

projekt uchwały w sprawie uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
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umowy dzierżawy zabudowanej części działki nr 102 o powierzchni 0,0220 ha położonej 

w Barczy oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy. 

 

Głosowanie: 3 „za” 

 

Ad.6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów. 

Temat referowała Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy Masłów, która szczegółowo 

omówiła zmiany, które wpłynęły na zmianę uchwały budżetowej dotyczące poszczególnych 

zadań realizowanych w ramach bieżącego budżetu gminy Masłów. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa opiniuje pozytywnie 

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów. 

Głosowanie: 3 „za” 

 

Ad. 7.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Masłów na lata 2018 – 2028. 

Temat referowała Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy Masłów, która szczegółowo 

omówiła tematykę uchwały. Poinformowała, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

wynikają ze zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa opiniuje pozytywnie 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Masłów na lata 2018 – 2028. 

Głosowanie: 3„za” 

 

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk. 

Temat referowała Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy Masłów, która szczegółowo 

omówiła tematykę uchwały.  Poinformowała, że przedstawiony projekt uchwały dotyczy 

pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa 
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oświetlenia drogowego w msc. Kajetanów odcinka drogi gminnej „starodroże dróg krajowych 

nr 7 i 73” przebiegającego wzdłuż granicy z Gminą Masłów” w kwocie 2,500zł. 

 

Ad. 9. Sprawy inne. 

Innych spraw nie wniesiono.  

 

Ad. 10. Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów podziękowała za udział 

w komisji i o godzinie 17.15 zamknęła obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokolant: Marta Maciejska       

 

                                                          Przewodniczący Komisji 

                   Ochrony Środowiska, 

        Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 

                 /-/ Ryszard Filipowicz 

  


