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Protokół nr 6/2018 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 

w dniu 18.06.2018 r. 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Pan Wojciech Piwko – zastępca przewodniczącego 

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 

Monika Dolezińska-Włodarczyk – zastępca wójta Gminy Masłów, Pan Zbigniew Zagdański- 

Sekretarz Gminy Masłów 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2017 rok. 

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 zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 

9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/301/05 Rady Gminy Masłów z dnia 

8 września 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Obrębie Masłów Pierwszy w 

miejscowości Masłów Pierwszy, gmina Masłów. 

10. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 30/3 położonej w Ciekotach, 

stanowiącej własność Gminy Masłów. 

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

części działki nr 153/3 o powierzchni 0,4000 ha położonej w Masłowie Pierwszym. 

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 

nieruchomości oznaczonej numerem 258/1 położonej w Ciekotach oraz numerem 530/1 

położonej w Mąchocicach Kapitulnych, stanowiących własność Gminy Masłów, 

wpisanych do rejestru zabytków. 
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13. Sprawy inne 

14. 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 15:45, 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. 

 

Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 

Brak uwag w tym punkcie. 

 

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji (nr 5/2018 z posiedzenia komisji z dnia 

21.05.2018 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  21.05.2018 r.) 

Głosowanie: 3„za” 

 

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2017 rok. 

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

omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2017 rok. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa opiniuje pozytywnie 
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projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2017 rok. 

 

Głosowanie: 3 „za” 

 

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

autopoprawką. 

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 wraz z 

autopoprawką. 

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 zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 
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Temat referowała Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy Masłów, która szczegółowo 

omówiła tematykę uchwały.  Poinformowała, że zaciąga się pożyczkę długoterminową w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach do wysokości 

220.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na 

dofinansowanie realizacji zadania w dziedzinie ochrony atmosfery, polegającego na wymianie 

źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na nieruchomości na terenie Gminy 

Masłów. 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa opiniuje pozytywnie 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 

 

Głosowanie: 3„za” 

 

 

Ad. 9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/301/05 Rady Gminy Masłów z 

dnia 8 września 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Obrębie Masłów Pierwszy w 

miejscowości Masłów Pierwszy, gmina Masłów. 

Temat referował  Wojciech Fąfara  kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska, który szczegółowo omówił tematykę uchwały. Ulica „Widokowa” oznaczona jako 

działki 640 i nr 719, geodezyjnie znajduje się w całości w obrębie ewidencyjnym Masłów 

Pierwszy. Nazwa ta została nadana uchwałą Rady Gminy Masłów nr XXXVI/301/2005 z dnia 

08.09.2005r. W sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Masłów Pierwszy, gmina Masłów. W 

związku z tym,  że działki usytuowane wzdłuż ul. Widokowej, ale znajdujące się w obrębie 

ewidencyjnym Mąchocice Kapitulne są zabudowane i pojawiła się potrzeba ustalania adresu 

dla tych działek uzupełnienie treści zapisu §1 pkt 19, że droga odnosi się również do obrębu 

Mąchocice Kapitulne jest uzasadnione. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały 

uznaje się za zasadne. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa opiniuje pozytywnie 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/301/05 Rady Gminy Masłów z dnia 8 
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września 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Obrębie Masłów Pierwszy w 

miejscowości Masłów Pierwszy, gmina Masłów. 

Głosowanie: 3„za” 

 

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 30/3 położonej w Ciekotach, 

stanowiącej własność Gminy Masłów. 

Temat referował  Wojciech Fąfara  kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska, który szczegółowo omówił tematykę uchwały. Gmina Masłów jest właścicielem 

działki położonej w Ciekotach oznaczonej nr 30/3 o powierzchni 0,0184 ha. Przeznaczenie 

powyższej działki do sprzedaży pozwoli uzyskać środki na realizację zadań inwestycyjnych 

oraz dochody w postaci podatku od nieruchomości. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa opiniuje pozytywnie 

projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 30/3 położonej w Ciekotach, stanowiącej 

własność Gminy Masłów. 

Głosowanie: 3„za” 

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy części działki nr 153/3 o powierzchni 0,4000 ha położonej w Masłowie 

Pierwszym. 

Temat referował  Wojciech Fąfara  kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska, który szczegółowo omówił tematykę uchwały. Gmina jest właścicielem działki nr 

działki nr 153/3 o powierzchni 2,0020 ha, położonej obrębie ewidencyjnym Masłów Pierwszy. 

Przedmiotem dzierżawy jest część powyższej działki o powierzchni 0,4000 ha. 

Ten teren jest dzierżawiony przez Panią Barbarę Borek, która jest zainteresowana kontynuacją 

dzierżawy na cele rolne. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa opiniuje pozytywnie 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
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części działki nr 153/3 o powierzchni 0,4000 ha położonej w Masłowie Pierwszym. 

Głosowanie: 3„za” 

 

 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 

sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem 258/1 położonej w Ciekotach oraz 

numerem 530/1 położonej w Mąchocicach Kapitulnych, stanowiących własność Gminy 

Masłów, wpisanych do rejestru zabytków. 

Temat referował  Wojciech Fąfara  kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska, który szczegółowo omówił tematykę uchwały. Uchwałą Nr XLVI/469/2018 z dnia 

28 lutego 2018r. Rada Gminy Masłów wyraziła zgodę na zbycie działki nr 258/1 położonej w 

Ciekotach, stanowiącej własność Gminy Masłów, wpisanej do rejestru zabytków. Natomiast 

Uchwałą Nr XLV/450/2018 z dnia 25 stycznia 2018r. Rada Gminy Masłów wyraziła zgodę na 

zbycie działki nr 530/1 położonej w Mąchocicach Kapitulnych, stanowiącej własność Gminy 

Masłów, wpisanej do rejestru zabytków. Nieruchomość oznaczona numerem 258/1 

zlokalizowana jest w granicach ochrony konserwatorskiej pozostałości parku podworskiego w 

Ciekotach, które zostały wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa 

świętokrzyskiego dnia 04.11.2009r. pod nr A.416. Nieruchomość 530/1 zlokalizowana jest w 

strefie ochrony konserwatorskiej Góry Radostowy, wpisanej do rejestru zabytków 

województwa świętokrzyskiego w dniu 17.08.2009r. pod nr A.316. Zbycie przedmiotowych 

nieruchomości wiąże się z koniecznością wybudowania na ich terenie pompowni ścieków ujętej 

w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w 

sołectwie Ciekoty wraz z częścią Mąchocic Kapitulnych – Radostowa”. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa opiniuje pozytywnie 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 

nieruchomości oznaczonej numerem 258/1 położonej w Ciekotach oraz numerem 530/1 

położonej w Mąchocicach Kapitulnych, stanowiących własność Gminy Masłów, 

wpisanych do rejestru zabytków. 

Głosowanie: 3„za” 

 

Ad. 13. Sprawy inne 
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Innych spraw nie wniesiono.  

 

Ad. 14. Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów podziękowała za udział 

w komisji i o godzinie 17.20 zamknęła obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokolant: Marta Maciejska       

 

 

                                              Zastępca Przewodniczącego Komisji 

                Ochrony Środowiska, 

      Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 

                 /-/ Wojciech Piwko 

  


