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PROTOKÓŁ Nr 9/2016 

        z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

    w dniu 05.09.2016r. 

 

Naradę prowadziła Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów  

p. Regina Chyb. Obecni byli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności, 

Wójt Gminy Masłów p. Tomasz Lato, Z-ca Wójta Gminy Masłów - Monika 

Dolezińska - Włodarczyk, Kierownik Referatu Rolnictwa, gospodarki 

komunalnej i ochrony środowiska UG Masłów - Wojciech Fąfara, Inspektor ds. 

gospodarki gruntami UG Masłów Edyta  Hrabąszcz, Inspektor ds. lokalowych UG 

Masłów – Monika Barańska,  Kierownik Referatu Budownictwa  

i Gospodarki Przestrzennej UG Masłów- p. D. Korczyński. 

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

 

1. Opiniowanie projektów uchwał wniesionych na sesję Rady Gminy  

w dniu  08.09.2016 roku: 

a) projekt uchwały w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych; 

b) projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Masłów; 

c) projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w obrębie Masłów Pierwszy, 

gmina Masłów; 

d) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia długoterminowej umowy najmu pomieszczeń w 

budynku w Mąchocicach Kapitulnych 66 oraz części działki 901/1 w 

Mąchocicach Kapitulnych; 

e) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia długoterminowej umowy najmu zabudowanej 

działki nr 432/1 położonej w Mąchocicach Kapitulnych; 

f) projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Masłów działki 

nr 342/2 o pow. 0,2834 ha położonej w Domaszowicach; 

g) projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Wojewody Świętokrzyskiego z 

wnioskiem o przekazanie na rzecz Gminy Masłów działki nr 895 położonej w 

Mąchocicach Kapitulnych; 

h) projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek nr 1081 o pow. 2,6500 ha i nr 

1084 o pow. 0,8000 położonych w Masłowie Pierwszym, stanowiących własność 

Gminy Masłów; 

i) projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; 
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2. Sprawy różne i wniesione. 

 

Ad. 1. 

a) projekt uchwały w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych; 

Projekt uchwały przedstawiła Z-ca Wójta Gminy Masłów P. Monika Dolezińska- 

Włodarczyk.  

Poinformowała, że projekt uchwały powstał w związku z oddaniem do 

użytkowania budynku Żłobka w Domaszowicach. Zmiana nie powoduje żadnych 

skutków finansowych. 

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

b) projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Masłów. 

 Projekt uchwały przedstawiła Z-ca Wójta Gminy Masłów P. Monika Dolezińska- 

Włodarczyk. 

Dyskusja: 

p. Radny Filipowicz: W Statucie nie widzę odpowiedzi , co z nagrywaniem na 

komisjach? 

P. Teodora Jagiełło: Decyzją większości nagrywanie będzie tylko dla potrzeb 

protokołu, nie będzie nagrywania i „puszczania on-line”. 

p. Radny Fortuna: ja też patrzyłem w Internecie i nikt z ościennych gmin nie ma 

w Statucie zapisu nagrywania poza potrzebą protokołu. Komisja się odbywa, 

każdy może wejść.  

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

 

 

c) projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w obrębie Masłów Pierwszy, 

gmina Masłów;  
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Projekt uchwały przedstawiła Z-ca Wójta Gminy Masłów P. Monika Dolezińska- 

Włodarczyk. 

Poinformowała, że nazwy zostały nadane zgodnie z intencją mieszkańców. 

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

d) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia długoterminowej umowy najmu pomieszczeń w 

budynku w Mąchocicach Kapitulnych 66 oraz części działki 901/1 w 

Mąchocicach Kapitulnych; 

Projekt uchwały przedstawiła Inspektor ds. lokalowych UG Masłów – Monika 

Barańska.  

Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy przedłużenia umowy najmu do 2022 

r. pomieszczenia w budynku w Mąchocicach Kapitulnych dla weterynarza  p. 

Leśniewskiego. 

Dyskusja: P. Wójt: nie mamy innego pomysłu na wynajem tego pomieszczenia. 

Dla nas to komfortowa sytuacja. 

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

e) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia długoterminowej umowy najmu zabudowanej 

działki nr 432/1 położonej w Mąchocicach Kapitulnych; 

 

Projekt uchwały przedstawiła Inspektor ds. gospodarki gruntami UG Masłów 

Edyta  Hrabąszcz. 

            Poinformowała, że  Gmina Masłów jest  właścicielem działek nr 432/1 o 

pow. 0,0361 ha położonej w Mąchocicach Kapitulnych.  Decyzją Urzędu 

Rejonowego w Kielcach z dnia 14.04.1994r. znak: G.III-6013-2/67/93 działka nr 

432 (numer całej działki przed podziałem) została uznana za mienie gminne (tzw. 
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„kowalówka”). Nabycie  prawa  własności  przez Gminę Masłów nastąpiło  na  

mocy  decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.12.2000r. znak: GN.IV-

7723/40/4/2000. Na dzień wydania w/w decyzji nieruchomość była zabudowana 

budynkiem mieszkalnym połączonym z budynkiem gospodarczym, dwoma 

budynkami gospodarczymi oraz stodołą. W budynku mieszkalnym znajdującym 

się na działce nr 432/1 pod numerem 59 mieszka spadkobierczyni dawnego 

kowala wraz z córką i jej rodziną.  Osoby te nie posiadają tytułu prawnego do 

zajmowanej nieruchomości. Wg informacji córki kowala budynek mieszkalny z 

budynkiem gospodarczym (dawna obora) zostały posadowione w latach 50-tych 

XX wieku przez ówczesnego kowala. Wraz z rodziną poczyniła ona również 

wiele nakładów pieniężnych na w/w budynek. 

W świetle obowiązujących przepisów ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W 

szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i 

zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, 

użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi 

prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, 

przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz 

jako majątek tworzonych fundacji. 

Stosownie do powołanej ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w 

sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, 

dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na 

czas nieoznaczony. Oddanie nieruchomości gminnych w dzierżawę, najem bądź 

użytkowanie na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje z 

zachowaniem przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Stosownie do 

regulacji prawnej zawartej  w art. 37 ust. 4 ustawy zawarcie umów użytkowania, 

najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 

nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Z delegacji tego przepisu wynika 

również, że wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. Biorąc pod 

uwagę okoliczności związane z długoletnim korzystaniem z nieruchomości przez 

w/w osoby, wynajęcie powyższej nieruchomości na czas nieoznaczony oraz 

zwolnienie z obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu jest 

zasadne.  

Na podstawie niniejszej uchwały Wójt Gminy Masłów zawrze stosowną 
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umowę, w której zostaną określone zasady korzystania z przedmiotu najmu, w 

szczególności ponoszenie nakładów na nieruchomość. 

Dyskusja: 

Radna T. Jagiełło: Czy nie ma prawnych możliwości żeby lokatorzy przejęli na 

własność ta nieruchomość poprzez zasiedzenia? 

E. Hrabąszcz: Sprawa była już badana przez Sąd rozpatrywana, podejmujemy 

właśnie malutkimi krokami decyzje zmierzające do tego. 

Wójt: To przekazanie w najem daje możliwość wykupu przez nich tej 

nieruchomości, p. mecenas to sprawdziła. 

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały  - 6; 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

f) projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Masłów działki 

nr 342/2 o pow. 0,2834 ha położonej w Domaszowicach; 

Projekt uchwały przedstawiła Inspektor ds. gospodarki gruntami UG Masłów 

Edyta  Hrabąszcz. 

Poinformowała, że w budżecie gminy zarezerwowane są środki na nabycie 

działki położonej w Domaszowicach pod potrzeby drogi gminnej wewnętrznej i 

odwodnienie terenu Żłobka Samorządowego.  

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do właściwości Rady Gminy 

należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających 

zakres zwykłego zarządu, w tym też Rada Gminy wyraża zgodę na nabycie 

nieruchomości na własność gminy. 

W tym stanie rzeczy, mając na uwadze uzasadniony interes gminy podjęcie 

niniejszej uchwały uznaje się za zasadne.   

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

g) projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Wojewody Świętokrzyskiego z 
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wnioskiem o przekazanie na rzecz Gminy Masłów działki nr 895 położonej w 

Mąchocicach Kapitulnych; 

Projekt uchwały przedstawiła Inspektor ds. gospodarki gruntami UG Masłów 

Edyta  Hrabąszcz. 

Poinformowała, że działka nr 895 o pow. 0,2069 ha położona jest w obrębie 

ewidencyjnym Mąchocicach Kapitulnych, dla której w Sądzie Rejonowym w 

Kielcach prowadzona jest księga wieczysta KI1L/00115743/6, gdzie jako 

właściciel wpisany jest Skarb Państwa. 

Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się budynek Ośrodka Zdrowia 

oraz pompownia ścieków jako element kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Mąchocice Kapitulne. 

Nieruchomość gruntowa wymieniona wyżej związana jest z realizacją 

zadań własnych gminy tj. z zaspokajaniem potrzeb zbiorowych wspólnoty, a w 

szczególności zadań związanych z: 

 ochroną zdrowia, o czym mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Obecnie Gmina realizuje to 

zadanie za pomocą Zespołu Ośrodków Zdrowia „PULS” Sp. z o.o., który 

zapewnia świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańców 

Gminy Masłów w ramach umowy z oddziałem Narodowego Funduszu 

Zdrowia. Gmina wynajmuje dla s-ki budynek Ośrodka Zdrowia znajdujący 

się na działce nr 895 wraz z wyposażeniem. W ten sposób Gmina zapewnia 

swoim obywatelom równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, 

wypełniając jednocześnie art. 68 Konstytucji RP. 

Uzyskanie przez Gminę Masłów tytułu własności na działkę nr 895 

położoną w  Mąchocicach Kapitulnych jest niezbędne do realizacji zadania 

własnego w zakresie ochrony zdrowia, jak również inwestycji polegających na 

wykonywaniu rozbudowy, nadbudowy, dobudowy, modernizacji budynku 

Ośrodka Zdrowia. 

 kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych o czym mowa 

w art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym. Na nieruchomości znajduje się pompownia ścieków będąca 

elementem kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mąchocice Kapitulne, 

służąca do odprowadzania ścieków na terenie Gminy. 

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6, 
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- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

h) projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek nr 1081 o pow. 2,6500 ha i nr 

1084 o pow. 0,8000 położonych w Masłowie Pierwszym, stanowiących własność 

Gminy Masłów; 

Projekt uchwały przedstawiła Inspektor ds. gospodarki gruntami UG Masłów 

Edyta  Hrabąszcz. 

Poinformowała, że Gmina Masłów jest właścicielem działek położonych w 

Masłowie Pierwszym oznaczonych nr 1081 o pow. 2,6500 ha i nr 1084 o pow. 

0,8000 ha. 

W związku z tym, że działka nr 1081 stanowi mienie gminne, zgodnie z art. 

48 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zebranie wiejskie w Masłowie Pierwszym 

wyraziło zgodę na jej sprzedaż. 

Przeznaczenie powyższych działek do sprzedaży pozwoli uzyskać środki 

na realizację zadań inwestycyjnych oraz dochody w postaci podatku od nierucho-

mości.  

W związku z powyższym, zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 

samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594) został przygoto-

wany stosowny projekt uchwały w powyższej sprawie. 

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

i) projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Budownictwa  

i Gospodarki Przestrzennej UG Masłów- p. D. Korczyński. 

Poinformował, ze z zapisów ustawy o drogach publicznych wynika iż Rada 

Gminy po zasięgnięciu opinii Zarządu powiatu może zaliczyć drogi służące 

miejscowym potrzebom do kategorii dróg gminnych. 

Propozycja Wójta Gminy Masłów w sprawie zaliczenia ww. dróg do kategorii 

dróg gminnych została pozytywnie zaopiniowana przez zarząd Powiatu w 
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Kielcach. 

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

 

 

Ad.2 Sprawy różne i wniesione. 

 

Uwag i wniosków nie zgłoszono. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokółowała:  A. Bandrowska       

                                             

                                                         

Podpisała: 

 

Przewodnicząca 

Komisji Budżetu i Finansów 

 

REGINA CHYB 


