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Protokół nr 5/2017 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 

w dniu 20 czerwca 2017 roku 

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

Wojciech Piwko – zastępca przewodniczącego, Pan Andrzej Januchta – członek komisji, Pan 

Janusz Obara – członek komisji. Lista obecności w załączeniu. 

W obradach Komisji uczestniczyli również: Pani Monika Dolezińska-Włodarczyk – Z-ca Wójta 

Gminy Masłów, Pani Małgorzata Kumór - Skarbnik Gminy Masłów, Pan Wojciech Fąfara – 

kierownik referatu RGKiOŚ. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

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

części działki nr 102 o powierzchni 0,220 ha położonej w Barczy. 

6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/222/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 

28 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Masłów zmienioną uchwałą nr XXXI/274/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 29 

grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę nr XXIV/222/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 

28 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Masłów. 

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/223/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 

28 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienioną uchwałą nr XXXI/275/2016 Rady 

Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę nr XXIV/223/2016 Rady 

Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

8. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wola 

Kopcowa w przedmiocie nadania nazwy placowi usytuowanemu w granicach działki nr 

257/11 w Woli Kopcowej oraz nadania nazwy ulicy w obrębie Wola Kopcowa, gmina 

Masłów. 

9. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa 

Domaszowice w przedmiocie nadania nazw ulic w obrębie Domaszowice, gmina 

Masłów. 

10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2016 rok. 

11. Sprawy inne. 
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12. 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 20 

czerwca 2017 roku o godzinie 15:00, w budynku urzędu, Przewodniczący Komisji Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa – Pan Ryszard Filipowicz otworzył 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. 

Jeden z członków komisji przybył w trakcie trwania posiedzenia. 

 

Ad. 3. 

Przyjęcie porządku obrad. 

Brak uwag w tym punkcie. 

 

Ad. 4. 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji (nr 4/2017 z posiedzenia komisji z dnia 

24.04.2017 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 3 „za”, jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia komisji z dnia  

24.04.2017 r.) 

Głosowanie: 3 „za” 

 

Ad.5. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

części działki nr 102 o powierzchni 0,220 ha położonej w Barczy. 

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

szczegółowo omówiła tematykę uchwały. 

 Teren ten był już wydzierżawiony wcześniej przez tę samą osobę. Ostatnia umowa była 

na 3 lata. Złożono podanie o przedłużenie umowy. Jeżeli jest to ta sama nieruchomość i z tym 

samym podmiotem, musi być wymagana zgoda rady gminy, w związku z powyższym został 

przygotowany projekt uchwały. 

Wniosek Komisji: 
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Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa opiniuje pozytywnie 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

części działki nr 102 o powierzchni 0,220 ha położonej w Barczy. 

Głosowanie: 3 „za” 

Ad. 6. 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/222/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 

lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Masłów zmienioną uchwałą nr XXXI/274/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 

2016 r. zmieniającą uchwałę nr XXIV/222/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów. 

 Temat referowała Pani Ilona Sobecka – inspektor ds. gospodarki odpadami, która 

szczegółowo omówiła tematykę uchwały. 

 Podjęcie uchwały jest konieczne ze względu na uchwalenie aktualizacji ,,Planu 

gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”. 

Został zmieniony §12 powyższej uchwały. Obecnie § ten powołuje się na aktualnie 

obowiązujący Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego. 

Ze względu na brak normy w aktualizacji ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa 

świętokrzyskiego” uchyla się  § 14 ww. uchwały. 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/222/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 

2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów 

zmienioną uchwałą nr XXXI/274/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2016 r. 

zmieniającą uchwałę nr XXIV/222/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów został zaopiniowany 

pozytywnie w zakresie naniesionych zmian przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Kielcach. Zostało podtrzymane zastrzeżenie dot. częstotliwości odbioru odpadów 

komunalnych. Zdaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach odbiór 

niesegregowanych odpadów komunalnych z budynków jednorodzinnych powinien odbywać 

się co najmniej raz na 2 tygodnie. W Gminie Masłów odbywa się zgodnie z art. 6r ust.3b ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U z 2016 r. 

poz.250 ze zm). 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa opiniuje pozytywnie 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/222/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 

lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
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Masłów zmienioną uchwałą nr XXXI/274/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 

2016 r. zmieniającą uchwałę nr XXIV/222/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów. 

Głosowanie: 3 „za” 

 

Ad.7. 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/223/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 

lipca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienioną uchwałą nr XXXI/275/2016 Rady 

Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę nr XXIV/223/2016 Rady 

Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w 

zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 Temat referowała Pani Ilona Sobecka – inspektor ds. gospodarki odpadami, kóra 

szczegółowo omówiła tematykę uchwały. 

Podjęcie uchwały jest konieczne ze względu na uchwalenie aktualizacji ,,Planu gospodarki 

odpadami dla województwa świętokrzyskiego”. 

Ze względu na brak normy w aktualizacji ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa 

świętokrzyskiego” uchyla się  § 4 ww. uchwały. 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/223/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 

2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zmienioną uchwałą nr XXXI/275/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 

2016 r. zmieniającą uchwałę nr XXIV/223/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi został zaopiniowany pozytywnie w zakresie naniesionych zmian przez 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach. Zostało podtrzymane zastrzeżenie dot. 

częstotliwości odbioru odpadów komunalnych. Zdaniem Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Kielcach odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych z 
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budynków jednorodzinnych powinien odbywać się co najmniej raz na 2 tygodnie. W Gminie 

Masłów odbywa się zgodnie z art. 6r ust.3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U z 2016 r. poz.250 ze zm). 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa opiniuje pozytywnie 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/223/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 

lipca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienioną uchwałą nr XXXI/275/2016 Rady 

Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę nr XXIV/223/2016 Rady 

Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w 

zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Głosowanie: 3 „za” 

Ad.8. 

Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wola 

Kopcowa w przedmiocie nadania nazwy placowi usytuowanemu w granicach działki nr 

257/11 w Woli Kopcowej oraz nadania nazwy ulicy w obrębie Wola Kopcowa, gmina 

Masłów. 

 Temat referował Pan Wojciech Fąfara – kierownik referatu RGKiOŚ, który 

szczegółowo omówił tematykę uchwały. 

Celem konsultacji społecznych jest nadanie nazwy ulicy przy granicy z sołectwem 

Domaszowice. Wprowadzenie nazwy tej ulicy sprawi, że sołectwo Wola Kopcowa zostanie  już 

całe uzupełnione w nazwy ulic. 

Celem konsultacji społecznych jest również nadanie nazwy placowi usytuowanemu w 

granicach działki nr 257/11 w Woli Kopcowej. Postępowanie w tej sprawie zapoczątkował 

wniosek złożony przez Jednostkę OSP Wola Kopcowa. 

Przed przeprowadzeniem konsultacji będzie można składać propozycję nazw. 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa opiniuje pozytywnie 

projekt  uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wola 
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Kopcowa w przedmiocie nadania nazwy placowi usytuowanemu w granicach działki nr 

257/11 w Woli Kopcowej oraz nadania nazwy ulicy w obrębie Wola Kopcowa, gmina 

Masłów. 

Głosowanie: 3 „za” 

Ad.9. 

Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa 

Domaszowice w przedmiocie nadania nazw ulic w obrębie Domaszowice, gmina Masłów. 

 Temat referował Pan Wojciech Fąfara – kierownik referatu RGKiOŚ, który 

szczegółowo omówił tematykę uchwały. 

Nadanie kolejnych nazw ulic jest kontynuacją. Została już nadana nazwa ulicy głównej. 

Natomiast teraz chodzi o nadanie pozostałych nazw ulic, co pozwoli uporządkować sytuację 

adresową w tejże miejscowości. 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa opiniuje pozytywnie 

projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa 

Domaszowice w przedmiocie nadania nazw ulic w obrębie Domaszowice, gmina Masłów. 

Głosowanie: 3 „za” 

 

Ad. 10. 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2016 rok. 

 Temat referowała Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy Masłów, która 

szczgółowo omówiła tematykę uchwały. 

Wniosek Komisji: 

Przyjęto bez uwag  sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Masłów za 2016 rok. 

 

Ad. 11. 

Sprawy inne. 

Innych spraw nie wniesiono.  

Ad. 12. 

Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Gruntami i Rolnictwa – Ryszard Filipowicz podziękował za udział w komisji i o godzinie 
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15:40– zamknął obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

      

Protokolant: Ilona Sobecka      Przewodniczący Komisji 

         Ochrony Środowiska, 

      Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 

                     Ryszard Filipowicz 

  


