
Protokół nr 10/2016 

z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji 

w dniu 24 październik 2016r. 

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Pan Piotr Zegadło – przewodniczący komisji. 

Lista obecności w załączeniu. 

W obradach Komisji uczestniczył Pan Wójt i  Pani Wice Wójt Monika Dolezińska Włodarczyk. 

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu. 

 

Tematyka posiedzenia: 

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Masłów 

             na lata 2016 – 2023.  

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

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

             Finansowej  Gminy Masłów na lata 2016 – 2026. 

       4.   Projekt uchwały w sprawie zgody na przekazanie odcinka kanału     

             sanitarnego w  miejscowości Domaszowice.  

        5.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

        6.  Sprawy inne. 

        7. Zakończenie obrad. 

 

Ad.1. 

1  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Masłów 

             na lata 2016 – 2023.  

Temat referował Pan Krzysztof Kierzkowski  - autor opracowania , który szczegółowo 

przedstawił zakres opracowania , diagnozę i wnioski w sprawie  Programu rewitalizacji Gminy 

Masłów. Do zakresu rewitalizacji zostały wytypowane do programu dwa sołectwa tj. Masłów 

Pierwszy i Wiśniówka .  Poinformował również, iż w konsultacjach społecznych wzięło udział 

ponad 200 osób co świadczy o zaangażowaniu mieszkańców gminy tematem Następnie głos w 

dyskusji zabrał Wójt Gminy, który przedstawił obiekty w w/w sołectwach  brane pod uwagę 

pod katem przebudowy , rozbudowy nadbudowy , gdyż tylko takie elementy obiektów mogą 

wejść do programu. W dalszej dyskusji głos zabierali radni , którzy mieli wątpliwości co do 

wytypowania tych dwóch sołectw, bez szczegółowej analizy wszystkich sołectw na terenie 

gminy Masłów. Na zakończenie prezentacji i dyskusji Pani wice- wójt poinformowała 

zebranych  o pozytywnym zaopiniowaniu Programu rewitalizacji  przez  Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska i Sanepid W Kielcach . Po wyczerpaniu tematyki przystąpiono 

do głosowania nad projektem uchwały. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji 

Gminy Masłów  na lata 2016 – 2023.  

  

                                                                                                                          Głosowanie: 5 za 

 



Ad.2 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że nie wpłynął żaden wniosek w sprawie treści 

zawartych w protokole. 

Komisja, w głosowaniu 5 „za”, jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej Komisji Rady 

Gminy Masłów.  

                                                                                                                          Głosowanie: 5 za  

 

Ad. 3 

Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów. 

 

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

tematykę propozycji uchwały Rady Gminy. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej 

gminy Masłów. 

Głosowanie:  5 za 

 

Podczas trwania obrad Komisji do spraw Inwestycji radny Wojciech Piwko opuścił posiedzenie 

Komisji .  

 

Ad. 4 

Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów, wraz 

autopoprawką. 

 

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

tematykę propozycji uchwały Rady Gminy. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej 

gminy Masłów wraz z autopoprawką . 

 

Głosowanie:  4 za 

Ad. 5 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Masłów na lata 2016 – 2026.. 

 

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

tematykę propozycji uchwały Rady Gminy. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Masłów na lata 2016 – 2026 . 

Głosowanie: 4 za 

 

Ad. 6 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Masłów na lata 2016 – 2026, wraz autopoprawką. 



 

 

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

tematykę propozycji uchwały Rady Gminy. 

 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Masłów na lata 2016 – 2026  wraz z autopoprawką. 

Głosowanie: 4 za 

 

 

. Ad. 7 

  Projekt uchwały w sprawie zgody na przekazanie odcinka kanału sanitarnego w     

  miejscowości Domaszowice.  

 

Temat referowała Pani Cieplicka Wiesława  która szczegółowo omówiła tematykę propozycji 

uchwały Rady Gminy.  Radny Zegadło  zaproponował uzupełnienie zapisu poprzez dodanie po 

słowie Domaszowice :„ nr ewidencyjny działki 88 - ( droga)”.  

 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zgody na przekazanie odcinka 

kanału sanitarnego w   miejscowości Domaszowice wraz z autopoprawką.  

 

Głosowanie: 4 za 

Ad. 8. 

Sprawy inne. 

Ad. 9 

Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział w komisji. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

        

       Protokołowała                                                                         Przewodniczący   Komisji 

        W. Cieplicka                                                                                         Piotr Zegadło 

 


