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PROTOKÓŁ Nr 12/2016 

        z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

    w dniu 21.11.2016r. 

 

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

członkowie Komisji wg załączonej listy obecności; członkowie Komisji ds. Inwestycji, Wójt 

Gminy Masłów - T. Lato, Z-ca Wójta Gminy Masłów- M. Dolezińska - Włodarczyk, Skarbnik 

Gminy- M. Kumór, kierownik SZOO w Woli Kopcowej- I. Kundera, kierownik GOPS-u 

 A. Kułak, kierownik ref. PiRG UG Masłów-A. Borycka, inspektor ds. rozwoju i wdrażania 

projektów UG Masłów- M. Banasik, inspektor ds. gospodarki gruntami UG Masłów Edyta  

Hrabąszcz, kierownik referatu ochrony środowiska – W. Fąfara oraz zaproszeni goście: 

kierownik Ośrodka Zdrowia w Masłowie – doktor J. Franasik,  reprezentant Firmy 

MASTERPLAN Rafał Kozieł, reprezentant firmy EPRD Biuro Polityki Gospodarczej  

i Rozwoju Regionalnego w Kielcach – K . Kieszkowski. 

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Opiniowanie projektów uchwał wniesionych na sesję Rady Gminy w dniu 25.11.2016 roku: 

a) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszy wynajem pomieszczeń w budynkach 

położonych w Masłowie Pierwszym i w Mąchocicach Kapitulnych oraz dalsze 

wydzierżawianie części działki nr 875/2 o pow. 481 m2 położonej w Masłowie Pierwszym oraz 

części działki nr 895 o pow. 1230 m2 położonej w Mąchocicach Kapitulnych z przeznaczeniem 

na działalność w zakresie ochrony zdrowia oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umów w tym zakresie. 

4. Zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia poprzedniej  Komisji Budżetu i Finansów. 

5. Opiniowanie przyjęcia Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Masłów 

za rok szkolny 2015/2016 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. 

6. Opiniowanie projektów uchwał wniesionych na sesję Rady Gminy w dniu  25.11.2016 roku: 

a) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół na terenie 

Gminy Masłów do 2020 roku. 

b) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z 

Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2017 rok. 

c) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Kielce porozumienia 

międzygminnego. 

d) projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Domaszowice, gmina Masłów. 

e) projekt uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Masłów. 

f) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów.  

g) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Masłów na lata 2016-2026. 

h) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w 2017 
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roku. 

7. Sprawy różne i wniesione. 

8. 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 

21.11.2016 roku o godzinie 15:45 w budynku Urzędu Gminy Masłów Przewodnicząca Komisji 

– p. Regina Chyb, otworzyła obrady. 

 

Ad. 2. 

Stwierdzenie quorum. 

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 6 radnych z 6 osobowego składu Komisji (100%), co 

jest podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

Ad. 3. Opiniowanie projektów uchwał wniesionych na sesję Rady Gminy w dniu 25.11.2016 

roku: 

a)  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszy wynajem pomieszczeń w budynkach 

położonych w Masłowie Pierwszym i w Mąchocicach Kapitulnych oraz dalsze 

wydzierżawianie części działki nr 875/2 o pow. 481 m2 położonej w Masłowie Pierwszym oraz 

części działki nr 895 o pow. 1230 m2 położonej w Mąchocicach Kapitulnych z przeznaczeniem 

na działalność w zakresie ochrony zdrowia oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umów w tym zakresie. 

Temat referowała Pani Edyta Hrabąszcz – inspektor ds. gospodarki gruntami, która 

szczegółowo omówiła tematykę zadania. Poinformowała, że zarówno budynki Ośrodków 

Zdrowia, jak i działki, na których znajdują się te ośrodki są w posiadaniu gminy Masłów.  

W/w budynki były wynajmowane od 2005r. przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

PULS w Masłowie, który w 2012r. zmienił nazwę na Zespół Ośrodków Zdrowia „PULS” Sp. 

z o.o. Spółka ta oferuje usługi z zakresu świadczeń zdrowotnych na rzecz mieszkańców Gminy 

Masłów. Obecne umowy były zawarte na okres 1,5 roku i  wygasają z dniem 31.12.2016 r. 

Najemca/dzierżawca zainteresowany ich przedłużeniem na okres 10 lat. Swój wniosek uzasad-

nia tym, że długi okres obowiązywania umów jest jednym z warunków, których spełnienie 

umożliwi ewentualne wnioskowanie o dotacje unijne. Umożliwi również starania o kredyt, w 

sytuacji zaistnienia konieczności wymiany przestarzałego sprzętu medycznego lub doposażenia 

w nowoczesna aparaturę. 

W świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2015r. poz. 1774), nieruchomości mogą być 

przedmiotem obrotu, m.in. nieruchomości mogą być przedmiotem oddania w najem lub dzier-

żawę. Stosownie do ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2016r. poz. 446) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał 

w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących za-

sad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmo-

wania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Oddanie nieruchomości 
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gminnych w dzierżawę, najem bądź użytkowanie na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieo-

znaczony następuje z zachowaniem przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Sto-

sownie do regulacji prawnej zawartej  w art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami  

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. Mając na względzie powyższe, wydzierżawienie i 

wynajęcie powyższych nieruchomości na okres 10 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu 

zawarcia umów jest zasadne. Dodatkowym atutem uzasadniającym podjęcie niniejszej uchwały 

są również comiesięczne wpływy z czynszu do budżetu gminy.  

 Kończy się okres dzierżawy 31.12.2016 r. i od spółki p. J. Franasika wpłynął wniosek o 10-cio 

letnią dzierżawę części działki w Masłowie Pierwszym oraz w Mąchocicach Kapitulnych. I w 

związku  z tym został przygotowany projekt uchwały z tym, że w budynku  

w Mąchocicach Kapitulnych została zmniejszona powierzchnia budynku a zwiększona została 

powierzchnia gruntu, ponieważ wokół budynku znajduje się parking z którego korzystają 

pacjenci Ośrodka Zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych oraz zmniejszyła się powierzchnia o 

lokal mieszkalny. Natomiast powierzchnia lokalu i powierzchnia gruntu w Masłowie 

Pierwszym nie uległa zmianie. 

 Przewodnicząca KBiF zapytała czy ta powierzchnia, która się zmieniła o lokal mieszkalny to 

się zmieniła na coś innego, czy po prostu jest zbędna p. doktorowi?  

Wójt odpowiedział, ze powierzchnie te, które nie były wykorzystywane przez Ośrodek Zdrowia 

nie były wykorzystywane z różnych przyczyn. Po pierwsze dlatego, że nie spełniały wymogów 

stacji sanitarno-epidemiologicznej pod względem wysokości, po drugie nie były potrzebne do 

bieżącej realizacji zadań ośrodka. Obydwa te ośrodki mają sporo usterek, które w miarę 

działalności powinniśmy poprawiać.  

Przewodnicząca KBiF zapytała: ile w tym momencie będzie wynosił czynsz ? 

E. Hrabąszcz odpowiedziała, że łączny czynsz będzie wynosił miesięcznie netto za budynek 

 i ewentualnie za grunt 1803,37.   

Radni dyskutowali na temat projektu uchwały między innymi na temat: że są skargi 

indywidualne od mieszkańców, że ośrodek nie ma najlepszej opinii wśród mieszkańców.  

Doktor udzielił wyczerpujących odpowiedzi na poszczególne pytania Radnych. 

Radny Z. Bujak zasygnalizował, że  po zapoznaniu się z tymi materiałami, które otrzymał 

rozmawiał  z kilkoma mieszkańcami miejscowości Mąchocice Kapitulne i wniosek powtarzał 

się ze strony mieszkańców, by przeprowadzić konsultacje społeczne na temat przedłużenia tej 

umowy na okres dziesięcioletni dla obsługującej ośrodki zdrowia firmy. 

Przewodniczący Rady Gminy S. Wojtyna powiedział: brakuje mi w materiałach projektu 

umowy. Czy ta umowa np. w jakiś sposób będzie zabezpieczona , mówię tu o ewentualnym 

wypowiedzeniu, czy ta umowa będzie zawierała jakieś elementy, jakie ośrodek zdrowia 

ewentualnie deklaruje, że zostaną spełnione, jakichś szczegółowych deklaracji żebym mógł 

pana doktora rozliczyć.  

Wójt zaproponował aby  przyjąć zasadę, że przynajmniej raz na kwartał komisja ochrony 

zdrowia spotyka się wspólnie z panem doktorem i omówi problemy na bieżąco. 

GŁOSOWANIE 

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

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 Radny Pedrycz opuszcza obrady. 

 

Ad.4. Zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia poprzedniej  Komisji Budżetu i Finansów. 

 

Protokół Nr 11/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dn. 24.10.2016r.  

przedstawiła Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – p. Regina Chyb. 

Komisja zapoznała się z przedstawionym protokołem nie wnosząc uwag.  

Przewodnicząca KBiF poinformowała, że Protokół  Nr 11/2016 uznaje się za zatwierdzony 

 i przyjęty. 

 

GŁOSOWANIE 

- za zatwierdzeniem Protokołu -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zatwierdziła Protokół Nr 11/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w 

dn. 24.10.2016 r. 

 

Ad.5. Opiniowanie przyjęcia Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie 

Masłów za rok szkolny 2015/2016 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. 

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Masłów za rok szkolny 2015/2016 

wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego przedstawiła kierownik SZOO – I. 

Kundera. 

Informację przedstawiła pod kątem budżetu. Poinformowała, że w roku szkolnym 2015/2016 

naukę kontynuowało 10 osób mniej obejmując oddziały szkolne, przedszkolne. Razem 1031 

osób. Wzrosła liczba osób objętych subwencją oświatową ze względu na reformę, czyli 

przejście sześciolatków do oddziału – klasy 1. 

Przedstawiła informację o kadrze nauczycielskiej. Wzrosła liczba nauczycieli o 9 osób, co w 

przeliczeniu na etaty powoduje wzrost o 1,87 etatu. 

Zajęć pozalekcyjnych w sumie było 78 w roku szkolnym 2015/2016. 

Szczegółowo omówiła m.in. dojazd dzieci do szkół, pomoc materialna dla uczniów w formie, 

informację o konkursach plastycznych, przewóz uczniów na basen. 

Radna Jagiełło zapytała jaki jest powód , że dzieci z naszej gminy odchodzą?  

Radny Zegadło powiedział: odnośnie przechodzenia dzieci do innych szkół, to zauważyłem 

ostatnio takie tendencje, że zdarza się coraz częściej, że rodzice przepisują do szkół w Kielcach.  

Wójt odpowiedział, że w szkole w Masłowie jesteśmy w trakcie programu naprawczego i 

sytuacja jest monitorowana. 

 

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem przyjęcia Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych 

w Gminie Masłów za rok szkolny 2015/2016 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu 
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gimnazjalnego-5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała przyjęcia Informacji pozytywnie. 

 

Ad.6. Opiniowanie projektów uchwał wniesionych na sesję Rady Gminy w dniu  25.11.2016 

roku: 

a) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół na terenie 

Gminy Masłów do 2020 roku. 

Projekt uchwały przedstawił przedstawiciel Firmy EPRD p. Krzysztof Kieszkowski. 

Prowadzenie szkół jest jednym z priorytetowych zadań realizowanych przez gminę, jako 

jednostkę samorządu terytorialnego. W trosce o przyszłość oświaty w Gminie Masłów został 

opracowany Kompleksowy Planu Rozwoju Szkół na terenie Gminy Masłów do 2020 roku, 

który określa priorytety władz gminy na najbliższe lata w obszarze edukacji. Plan wskazuje 

cele, obszary i kierunki działań, które będą realizowane na terenie placówek oświatowych z 

terenu gminy Masłów w najbliższym okresie. Zagadnienia poruszane w Planie są spójne z 

programami strategicznymi obowiązującymi w Gminie Masłów m.in. Strategią Rozwoju 

Gminy Masłów na lata 2015-2025. Plan umożliwi władzom samorządowym oraz innym 

uprawnionym beneficjentom pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 m. in. na działania związane z modernizacją i rozbudową 

placówek oświatowych. 

Kompleksowo przedstawił wszystkie informacje na temat rozwoju oświaty na terenie gminy 

Masłów. 

Poinformował, że ważny jest ten dokument, aby szkoły na terenie gminy mogły się rozwijać. 

Przedstawił plan rozwoju Zespołu Szkół w Masłowie Pierwszym oraz Zespołu Szkół w 

Mąchocicach Scholasterii. 

Po długiej dyskusji Radnych Przewodnicząca KBiF powiedziała: jako Radni chcielibyśmy 

wiele, ale tak naprawdę to nikogo nie zmusimy, aby posłał swoje dziecko do naszej szkoły, nie 

możemy na rodzicach wywierać presji, że muszą te dzieci nam tu zostawić i poddała projekt 

uchwały pod głosowanie.  

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

b) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z 

Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2017 rok. 

Projekt uchwały przedstawiła kierownik GOPS-u A. Kułak. 

Przedstawiła wzór uchwały  jak również omówiła kompleksowo Roczny plan współpracy z 

organizacjami pozarządowymi na rok 2017. Uchwała powstała ze względu na wymóg 
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ustawowy, że gmina powinna taki program przedstawić. Plan ten określa sferę współpracy. 

Program w szczególności będzie sprzyjać kontynuowaniu i rozwijaniu współpracy, dalszemu 

rozwojowi tych podmiotów i organizacji, stworzy mieszkańcom gminy szansę poszerzenia 

aktywności społecznej oraz umożliwi zlecanie realizacji zadań gminy różnym organizacjom. 

Zlecanie zadań może odbywać się w dwóch formach: wspierania realizacji zadania publicznego 

(dofinansowanie kosztów działania) oraz powierzania realizacji zadania publicznego 

(sfinansowania całkowitych kosztów zadania).  

Uchwała oznacza również realizację partnerstwa i jawności w zakresie wykonywania zadań 

publicznych oraz stanowi dla władz gminy podstawę do dysponowania środkami publicznymi. 

 

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

c) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Kielce porozumienia 

międzygminnego. 

Projekt uchwały przedstawił kierownik referatu ochrony środowiska UG Masłów – W. Fąfara. 

Poinformował, że zgodnie z art. 3 ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach obowiązkiem gminy jest utworzyć co najmniej jeden punkt 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub 

gminami. W związku z tym do czasu utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych na terenie Gminy Masłów postanowiono podpisać porozumienie Międzygminne 

w sprawie powierzenia Gminie Kielce zadania własnego Gminy Masłów w zakresie 

prowadzenia takiegoż punktu. Przyjęcie uchwały da możliwość mieszkańcom Gminy Masłów 

pozbywania się posegregowanych odpadów komunalnych, które nie mieszczą się w domowych 

workach czy pojemnikach. 

Miejscem wykonywania zadania przez okres trwania porozumienia jest Punkt Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w Kielcach przy ul. Magazynowej 3. 

Koszty jakie Gmina Masłów będzie ponosić w związku z porozumieniem to: 

o jednorazowa opłata 10 % poniesionych kosztów wytworzenia Punktu selektywnej 

Zbiórki Odpadów komunalnych w wysokości 12.300,00 zł na rzecz Gminy Kielce. 

o Gmina Masłów zobowiązuje się do ponoszenia kosztów realizacji zadania na rzecz 

Gminy Kielce: miesięcznie 1.360,75 zł oraz 

o w  wysokości wynikającej z comiesięcznych kosztów poniesionych na 

zagospodarowanie przyjmowanych w punkcie odpadów komunalnych pochodzących 

od mieszkańców Gminy Masłów. 

Po krótkiej dyskusji Radnych Przewodnicząca KBiF poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 
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- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

d) projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Domaszowice, gmina Masłów. 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Masłów. 

Poinformował, że ustalając nazwę ulicy przeprowadzono konsultacje społeczne, w wyniku 

których ustalono nazwę „Rządowa”. Po przeprowadzonych pierwszych konsultacjach, do 

Urzędu Gminy wpłynęła petycja z podpisami 152 mieszkańców sołectwa Domaszowice, z 

prośbą o przeprowadzenie ponownych konsultacji. Wójt Gminy zwołał ponowne konsultacje 

w sprawie nadania nazwy ulicy, w wyniku których ustalono nazwę „Walerego 

Przyborowskiego” przychylając się do próśb mieszkańców. 

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

e) projekt uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Masłów. 

Uchwałę w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Łączna podjęto w trybie ustawy z dnia 27 marca 2007 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.).  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmuje teren gminy 

Masłów i wynika z potrzeb inwestycyjnych jakie mają być przeprowadzone na tym terenie. 

Stanowi ono nową politykę przestrzenną gminy Masłów. Obowiązujące dotychczas Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów uległo dezaktua-

lizacji pod względem prawnym jak i funkcjonalnym, w związku z tym zaszła potrzeba opraco-

wania nowej edycji dokumentu. Przedmiotem zmiany Studium są zagadnienia, o których mowa 

w art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiana Studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów obejmuje się cały obszar 

gminy Masłów w jej granicach administracyjnych. Zmiana Studium w dalszej części tekstu 

studium zwana jest "Studium" i stanowi nową edycję dokumentu.  

Pan Kozieł przystąpił do przedstawienia każdego z wniosków ocenionych negatywnie, z prośbą 

jego nieuwzględnienie. Uwagi zgłoszone na etapie wyłożenia w dniach 02.06.2016 roku – 

23.06.2016 roku z terminem składnia uwag do dnia 15.07.2016 roku do publicznego wglądu 

projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ma-

słów: 

1. uwaga złożona przez osobę fizyczną pismem z dnia 04.06.2016 r. (nr rej. 4607) w za-

kresie działek o numerach ewidencyjnych: 33 i 34 położonych w miejscowości Brze-

zinki z uwagi na położenie działek w terenach o niekorzystnych warunkach ekofizjo-

graficznych dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Tereny te są podmokłe i położone 

w dolinie cieku wodnego stanowiącego lewostronny dopływ rzeki Lubrzanki; 
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2. uwaga złożona przez osobę fizyczną pismem z dnia 11.07.2016 r. (nr rej. 4859) w za-

kresie działek o numerach ewidencyjnych: 11 i 12 położonych w miejscowości Brze-

zinki z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową poło-

żonych w miejscowości Brzezinki z uwagi na położenie działek w terenach o nieko-

rzystnych warunkach ekofizjograficznych dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Te-

reny te są podmokłe i położone w dolinie cieku wodnego stanowiącego lewostronny 

dopływ rzeki Lubrzanki;  

3. uwaga złożona przez osobę fizyczną pismem z dnia 15.07.2016 r. (nr rej. 4872) w za-

kresie działek o numerach ewidencyjnych: 23, 24, 26, 27 położonych w miejscowości 

Brzezinki z uwagi na położenie działek w terenach o niekorzystnych warunkach ekofi-

zjograficznych dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Tereny te są podmokłe i poło-

żone w dolinie cieku wodnego stanowiącego lewostronny dopływ rzeki Lubrzanki; 

4. uwaga złożona przez osoby fizyczne pismem z dnia 11.07.2016 r. (nr rej. 4786) w za-

kresie działek o numerach ewidencyjnych: 973, 972, 968/2, 966, 964, 952/2 położonych 

w miejscowości Masłów Drugi z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej z uwagi na ich położenie w terenach o niekorzystnych warunkach ekofizjo-

graficznych dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Tereny te są podmokłe i częściowo 

położone w dolinie cieku wodnego oraz charakteryzują się urozmaiconą rzeźbą terenu; 

5. r. (nr rej. 4003) w zakresie części działki o numerze ewidencyjnym 291 położonej w 

miejscowości Masłów Drugi z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej z uwagi na jej położenie w strefie krajobrazowej "A" Podkieleckiego Ob-

szaru Chronionego Krajobrazu. Zabudowa tej części działki skutkować będzie narusze-

niem zakazów, o których mowa w Uchwale Nr XIV/200/2015 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia Podkieleckiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2015 r. poz. 2655); 

6. uwaga złożona przez osobę fizyczną pismem z dnia 29.06.2016 r. (nr rej. 4471) w za-

kresie działek o numerach ewidencyjnych: 114/1, 115/1, 114/2, 115/2, 114/3, 115/3 po-

łożonych w miejscowości Masłów Pierwszy z uwagi na położenie działek w terenach o 

niekorzystnych warunkach ekofizjograficznych dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 

Tereny te są położone na stoku o nachyleniu powyżej 150, co stanowi utrudnienia w 

jego zagospodarowaniu. Poza tym działki te stanowią tereny otwarte, które zgodnie z 

planem 2 zagospodarowania przestrzennego województwa należy pozostawić jako nie-

zagospodarowane. Teren poza siecią infrastruktury technicznej; 

7. uwaga złożona przez osobę fizyczną pismem z dnia 30.06.2016 r. (nr rej. 4528) w za-

kresie części działek o numerach ewidencyjnych: 985/1, 985/2, 985/3 położonych w 

miejscowości Masłów Pierwszy z uwagi na położenie działek w terenach w strefie kra-

jobrazowej "B" Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zabudowa tej części 

działki skutkować będzie naruszeniem zakazów, o których mowa w Uchwale Nr 

XIV/200/2015 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2015 r. w 

sprawie wyznaczenia Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. 

Święt. z 2015 r. poz. 2655).  
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8. uwaga złożona przez osobę fizyczną pismem z dnia 28.06.2016 r. (nr rej. 4492) w za-

kresie działek o numerze ewidencyjnym 787 położonej w miejscowości Masłów Pierw-

sza z uwag to położenie działki w terenie o niekorzystnych warunkach ekofizjograficz-

nych dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej - teren doliny rzecznej okresowo zalewanej 

wodami powodziowymi oraz planowane przełożenie drogi wojewódzkiej nr 745; 

9. uwaga złożona przez osoby fizyczne – Mieszkańców Mąchocic Kapitulnych, pismem z 

dnia 11.07.2016 r. (nr rej. 4781) w zakresie działek wskazanych na załączniku graficz-

nym położonych w miejscowości Mąchocice Kapitulne z uwagi na ich położenie w te-

renach otwartych, które zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego woje-

wództwa świętokrzyskiego należy pozostawić jako niezagospodarowane;  

10. uwaga złożona przez osobę fizyczną pismem z dnia 13.06.2016 r. (nr rej. 4078) w za-

kresie działki o numerze ewidencyjnym 1067 w miejscowości Mąchocice Kapitulne z 

uwagi na jej położenie działek w terenach otwartych, które zgodnie z planem zagospo-

darowania przestrzennego województwa należy pozostawić jako niezagospodarowane. 

Poza tym działka położona o obszarze Natura 2000 Przełom Lubrzanki:;  

11. uwaga złożona przez osoby fizyczne pismem z dnia 14.06.2016 r. (nr rej. 4136) w za-

kresie likwidacji części dróg gminnych w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego sołectwa Wola Kopcowa. Uwaga bezpodstawna, ponieważ złożona została 

do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola Kop-

cowa, który aktualnie nie jest procedowany; 

12. uwaga złożona przez osoby fizyczne pismem z dnia 13.07.2016 r. (nr rej. 4793) w za-

kresie części działek o numerach ewidencyjnych: 1309/2 i 1310/3 położonych w miej-

scowości Dąbrowa z uwagi na położenie działek w terenach w strefie krajobrazowej 

"B" Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zabudowa całych działek skut-

kować będzie naruszeniem zakazów, o których mowa w Uchwale Nr XIV/200/2015 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wyzna-

czenia Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2015 

r. poz. 2655); 

13. uwaga złożona przez osobę fizyczną pismem z dnia 14.07.2016 r. (nr rej. 4898) w za-

kresie działki o numerze ewidencyjnej 1551/2 położonej w miejscowości Ciekoty z 

uwagi na potrzebę ochrony widokowej Góry Radostowa w związku z położeniem 

działki w strefie ochrony konserwatorskiej Góry Radostowa; 

14. uwaga złożona przez osobę fizyczną pismem z dnia 15.07.2016 r. (nr rej. 4879) w za-

kresie działki o numerze ewidencyjnej 1551/6 położonej w miejscowości Ciekoty z 

uwagi na potrzebę ochrony widokowej Góry Radostowa w związku z położeniem 

działki w strefie ochrony konserwatorskiej Góry Radostowa; 

Pan Kozieł przystąpił do przedstawienia każdego z wniosków ocenionych negatywnie, z prośbą 

jego nieuwzględnienie. Uwagi zgłoszone na etapie wyłożenia w dniach 03.10.2016 roku – 

24.10.2016 roku z terminem składnia uwag do dnia 14.11.2016 r. do publicznego wglądu 

projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ma-

słów:  



10 
 

1) uwaga złożona przez osobę fizyczną pismem z dnia 24.10.2016 r. (nr rej. 7463) w za-

kresie części działki o numerze ewidencyjnym 985/1 położonej w miejscowości Ma-

słów Pierwszy z uwagi na położenie działek w terenach w strefie krajobrazowej "B" 

Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zabudowa tej części działki skutko-

wać będzie naruszeniem zakazów, o których mowa w Uchwale Nr XIV/200/2015 Sej-

miku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wyznacze-

nia Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2015 r. 

poz. 2655). Wskazana na rysunku studium droga stanowi jedynie jej orientacyjny prze-

bieg, który zostanie uszczegółowiony na etapie zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego miejscowości Masłów Pierwszy:; 

2) uwaga złożona przez osobę fizyczną pismem z dnia 18.10.2016 r. (nr rej. 7340) w za-

kresie działek o numerach ewidencyjnych: 1170/3, 1172/3, 1174/3, 1167/3 położonych 

w miejscowości Dąbrowa z uwagi na położenie działek w terenie przewidzianym pod 

lokalizację węzła drogowego; 

Radni dyskutowali, czy we wszystkich tych złożonych sprawach możemy jeszcze cos zrobić, 

czy jest jeszcze jakaś możliwość prawna rozpatrzenia którejś ze zgłoszonych spraw 

pozytywnie. Zarówno Wójt jak i p. Kozieł odpowiadali, że pod względem prawnym są 

absolutnie pewni, że co można było zrobić to zostało zrobione i wprowadzone do Studium.  

Radna Jagiełło zwróciła uwagę na to, iż nie wszyscy Radni mają ogromną wiedzę na temat 

prawa urbanistycznego i jest to dla Radnych niekomfortowa sytuacja i duża odpowiedzialność, 

żeby podejmować tak trudne decyzje. 

Wójt powiedział, że została przeprowadzona cała procedura dotycząca omawianego projektu 

uchwały i jest absolutnie pewny, że dokument ten jest rzetelny i opracowany zgodnie  

z prawem. 

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

f) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów. 

 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy- Małgorzata Kumór. 

Poinformowała, że zmiany w budżecie dotyczą aktualnych, bieżących zmian  

w poszczególnych zadaniach budżetowych. 

Wprowadzone zostało do budżetu m.in. nowe zadanie dla jednostki OSP w Mąchocicach 

Kapitulnych, opracowanie projektu budowlanego dla zadania dotyczącego budowy oświetlenia 

w Masłowie Drugim od ul. ks. J. Marszałka. Wiele zmian budżetowych zostało przeniesionych 

na rok przyszły, co spowodowało, ze  zadania te zostały przeniesione do  załącznika nr 3 do 

omawianego projektu uchwały. 

Przewodnicząca KBiF zapytała czego dotyczy przesunięcie z rozdziału 60017 na rozdział 

60016. 
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Skarbnik odpowiedziała, że przesunięcie jest związane ze zmianą kategorii dróg. 

Przewodnicząca zapytała Wójta: co dalej z drogami, które miały być zrobione w 2016 roku? 

Konkretnie chodzi o drogę dojazdową nr 144 w Domaszowicach, gdzie grunt kiedyś został 

zajęty przez rodzinę mieszkającą  przy tej drodze poprzez postawienie ogrodzenia. 

Wójt odpowiedział, że w tej chwili nie ma możliwości wybudowania drogi, o którą 

 p. Przewodnicząca pyta w związku z zajęciem gruntu pod drogę właśnie przez jedną rodzinę 

mieszkającą przy tej drodze. Spotkania na drodze nie doprowadziły do rozwiązania problemu. 

Gmina będzie musiała szukać rozwiązania pod względem prawnym.  

Przewodnicząca Komisji BiF zwróciła uwagę, że nie zgadza się ze stwierdzeniem, że droga ma 

nie wyznaczonych granic, ponieważ nie jest to prawdą. Dodała, że dostarczyła dokumenty do 

Gminy Masłów z 2001 roku, z których jasno wynikają granice tejże drogi. Są to pomiary 

biegłego geodety sądowego. Gmina wówczas nie dopilnowała wykonania wyroku, zezwoliła 

na postawienie płotu i od 2001 roku Gmina nie zrobiła nic, żeby odzyskać teren pasa 

drogowego. Drogi w Domaszowicach są bardzo nieuporządkowane.  

Wójt odpowiedział, że nie uważa, że Gmina nie zrobiła nic, ponieważ doprowadziliśmy do 

spotkania na tej drodze osób zainteresowanych. Gmina ma możliwość wejścia w tej sprawie na 

drogę sadową i być może tak zrobi, natomiast najpierw chcemy wyczerpać drogę negocjacji 

jest zaplanowane kolejne spotkanie w bardzo wąskim gronie osób zainteresowanych. 

Przewodnicząca KBiF powiedziała, że wielokrotnie zwracała uwagę na problem tej drogi.  

I nadal nic nie zostało w tej sprawie zrobione. Prosi o podjęcie stosownych kroków. 

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

  

g) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Masłów na lata 2016-2026. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy- Małgorzata Kumór. 

Poinformowała, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian 

wprowadzonych do uchwały budżetowej. 

Komisja zapoznała się z przedstawionym projektem uchwały nie wnosząc uwag. 

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

h) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w 2017 

roku. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy- Małgorzata Kumór. 

Poinformował, że projekt dotyczy drogi w Masłowie Drugim do Dąbrowy. Współfinansowanie 
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z Powiatem Kieleckim. Zadanie będzie realizowane w 2018 r. 

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Ad.7. Sprawy różne i wniesione. 

Spraw i wniosków nie wniesiono. 

 

Ad.8. Zakończenie obrad.  

Po wyczerpaniu tematyki Przewodnicząca Komisji podziękowała za udział w komisji i o 

godzinie 20:04 – zamknęła  obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokółowała:  A. Bandrowska       

                                                                                                     

Podpisała: 

 

Przewodnicząca 

Komisji Budżetu i Finansów 

/-/ Regina Chyb 


