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PROTOKÓŁ Nr 11/2017 

               z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

           w dniu 25.09.2017r. 

 

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

 Obecni byli członkowie Komisji Budżetu i Finansów według załączonej listy obecności, 

Wójt Gminy – T. Lato, Skarbnik Gminy-M. Kumor, kierownik Centrum Usług Wspólnych- I. 

Kundera, kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie – K. Nowakowska, 

kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie – A. Obara,  kierownik referatu 

budownictwa i gospodarki przestrzennej UG Masłów- D. Korczyński, kierownik referatu 

rolnictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska UG Masłów – W. Fąfara, inspektor 

d/s nieruchomości  UG Masłów - Edyta Hrabąszcz, referent d/s gospodarki nieruchomościami 

UG Masłów - A. Klusek. 

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

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

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Masłów na lata 2017 – 2027. 

6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego  

w 2017 i 2018 roku. 

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/286/2017 Rady Gminy Masłów  

z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kieleckiego. 

8. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za I półrocze 

2017 r. 

9. Przedstawienie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I 

półrocze 2017 roku. 

10. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 

I półrocze 2017 roku. 
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11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/317/2017 Rady Gminy Masłów  

z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. 

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do  uchwały Nr VII/70/15 Rady 

Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2015 r. - regulaminu określającego wysokość stawek 

 i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania 

nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach  

i placówkach prowadzonych przez Gminę Masłów. 

13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych 

stanowiących własność Gminy Masłów położonych w jej granicach administracyjnych. 

14. Zatwierdzenie protokołu nr 10/2017 z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu 

 i Finansów. 

15. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 17 oraz działkę nr 

18/14 położone w Domaszowicach, gmina Masłów. 

16. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 19 położoną 

w Domaszowicach, gmina Masłów. 

17. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 67 położoną 

w Domaszowicach, gmina Masłów. 

18. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 82/2 położoną 

w Domaszowicach, gmina Masłów. 

19. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 82/3 położoną 

w Domaszowicach, gmina Masłów. 

20. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 83 położoną 

w Domaszowicach, gmina Masłów. 

21. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 88 położoną 

w Domaszowicach, gmina Masłów. 

22. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 104 położoną 

w Domaszowicach, gmina Masłów. 

23. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 144 położoną 

w Domaszowicach, gmina Masłów. 
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24. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działki nr 170/4 i 170/1 

położone w Domaszowicach, gmina Masłów. 

25. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działki nr 171/2 i 171/3 

położone w Domaszowicach, gmina Masłów. 

26. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 300/3 położoną  

w Domaszowicach, gmina Masłów. 

27. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 359 położoną  

w Domaszowicach, gmina Masłów. 

28. Projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika poświęconego ofiarom zbrodni 

niemieckiego okupanta, rozstrzeliwanych na skraju lasu zachodniego stoku Białej Góry  

w latach 1939 – 1942. 

29. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej  

z tytułu trwałego zarządu na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie. 

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

części działki nr 258/2 o powierzchni n1 m2 położonej w Woli Kopcowej oraz części nr 

874/1 o powierzchni 1 m2 położonej w Masłowie Pierwszym. 

31. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego 

gruntu oznaczonego jako działka nr 14/111 położona w miejscowości Wiśniówka,  

w obrębie geodezyjnym Dąbrowa wraz z prawem własności budynku na niej 

posadowionym. 

32. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego 

gruntu oznaczonego jako działka nr 14/152 położona w miejscowości Wiśniówka,  

w obrębie geodezyjnym Dąbrowa. 

33. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 391/3 położonej w Mąchocicach 

Kapitulnych, stanowiących własność Gminy Masłów. 

34. Projekt uchwały w sprawie zgody na przekazanie odcinka sieci wodociągowej  

w miejscowości Wola Kopcowa. 

35. Projekt uchwały w sprawie zgody na przekazanie odcinka sieci wodociągowej  

w miejscowości Wola Kopcowa. 

36. Sprawy różne i wniesione. 

37. Zakończenie obrad 

 

Ad.1 Otwarcie posiedzenia.  
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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 

25.09.2017 roku o godzinie 15:45, w budynku Urzędu Gminy w Masłowie , Przewodnicząca 

Komisji – p. Regina Chyb, otworzyła obrady. 

 

Ad.2  Stwierdzenie quorum. 

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 5 z 6-cio osobowego składu Komisji, co jest 

podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu. 

 

Ad.3 Przyjęcie porządku obrad. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

 

Ad.4 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy - M. Kumór. Szczegółowo omówiła zmiany, 

które wpłynęły na zmianę uchwały budżetowej dotyczące poszczególnych zadań 

realizowanych w ramach bieżącego budżetu gminy Masłów. 

Skarbnik omówiła również autopoprawkę do projektu uchwały, która dotyczyła zmiany 

planowanej kwoty pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego na realizację zadania 

dotyczącego budowy chodnika w Woli Kopcowej. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za wprowadzeniem autopoprawki do przedstawionego projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała wprowadzenie autopoprawki do projekt uchwały pozytywnie. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z  uwzględnieniem autopoprawki -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
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Ad.5 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Masłów na lata 2017 – 2027. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy - M. Kumór. Poinformowała, że zmiany  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian wprowadzonych do uchwały 

budżetowej. Omówiła również autopoprawkę - analogicznie do poprzedniego projektu 

uchwały. Zmiana dotyczyła roku 2018. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za wprowadzeniem autopoprawki do przedstawionego projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała wprowadzenie autopoprawki do projekt uchwały pozytywnie. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z  uwzględnieniem autopoprawki -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.6 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego  

w 2017 i 2018 roku. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy - M. Kumór. Poinformowała, że projekt 

uchwały zakłada pomoc finansową dla Powiatu Kieleckiego na realizację zadania 

inwestycyjnego pn. „Wykonanie chodnika jednostronnego oraz modernizacja rowu 

przydrożnego wzdłuż drogi powiatowej 0312T w Woli Kopcowej i Masłowie Pierwszym od 

pętli autobusowej do drogi nr 745 (lotnisko), etap III (dł. Ok. 900mb)”, współfinansowanie do 

wysokości 50% wartości zadania, w 2017 roku w kwocie 200.000,00zł i w 2018 roku  

w kwocie 200.000,00zł. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 
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Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.7 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/286/2017 Rady Gminy Masłów 

z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kieleckiego. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy - M. Kumór. Poinformowała, że zmiana 

projektu uchwały polega na wykreśleniu z pierwotnej uchwały zapisu dotyczącego sposobu 

finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie chodnika jednostronnego oraz 

modernizacja rowu przydrożnego wzdłuż drogi powiatowej 0312T w Woli Kopcowej  

i Masłowie Pierwszym od pętli autobusowej do drogi nr 745 (lotnisko), etap III (dł. ok. 

900mb)”. Finansowanie zadania zostało rozłożone na lata 2017, 2018. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.8 Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za I półrocze   

2017 r. 

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za I półrocze   2017 r. 

przedstawiła Skarbnik Gminy – M. Kumór. 

Szczegółowo omówiła tematykę Informacji - kwotowo oraz procentowe wykonanie budżetu 

za I półrocze 2017. Przedstawiła również pozytywną opinię Regionalnej Izby Rachunkowej  

w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2017r. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
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Ad.9 Przedstawienie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za  

I półrocze 2017 roku. 

Informację o  kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku. 

przedstawiła Skarbnik Gminy – M. Kumór. 

Szczegółowo omówiła tematykę, wydatki, dochody Gminy kwotowo oraz procentowo 

wykonanie wieloletnich zadań budżetowych w I półroczu 2017 roku. Przedstawiła również 

pozytywną opinię Regionalnej Izby Rachunkowej w sprawie wykonania wieloletniej 

prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.10 Przedstawienie Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji 

kultury za I półrocze 2017 roku. 

Informację  o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 

roku omówiły kolejno Kierownik GOKiS w Masłowie – K. Nowakowska, Kierownik 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie – A. Obara. 

Szczegółowo omówiły wydatki planowane i wykonane w poszczególnych instytucjach 

kultury, którymi kierują. Omówiły poszczególne wydatki, wykonanie dotacji podmiotowej 

przekazywanej przez Gminę.  

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.11 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/317/2017 Rady Gminy 

Masłów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych  

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. 
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Projekt uchwały przedstawiła kierownik Centrum Usług Wspólnych – I. Kundera. 

Omówiła zmiany polegające na dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjów z terenu 

gminy Masłów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. 

Jednostki oświatowe od 01.09.2017r  otrzymują  nazwę: „ośmioletnie szkoły podstawowe”. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.12 Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do  uchwały Nr VII/70/15 Rady 

Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2015 r. - regulaminu określającego wysokość stawek 

 i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

 i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych 

świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Gminę Masłów. 

Projekt uchwały przedstawiła kierownik Centrum Usług Wspólnych – I. Kundera. 

Poinformowała, że od 01.09.2017r zmiany w projekcie uchwały dotyczą zmian analogiczne 

do poprzedniego projektu uchwały. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.13 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych 

stanowiących własność Gminy Masłów położonych w jej granicach administracyjnych. 

Projekt uchwały przedstawił kierownik referatu ds. gospodarki nieruchomościami UG 

Masłów – D. Korczyński. 

Poinformował, że Gmina Masłów oddała do użytkowania siłownie zewnętrzne w msc Wola 
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Kopcowa, Masłów Drugi, Dolina Marczakowa, Wiśniówka oraz Mąchocice Scholasteria  

i w związku z tym został opracowany regulamin korzystania z tychże obiektów. Regulamin to 

dokument, który jasno określa zasady korzystania z udostępnionych urządzeń dla wszystkich 

użytkowników, a ponadto umożliwia służbom porządkowym  egzekwowanie poprawnego 

zachowania się w miejscach użyteczności publicznej. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.14 Zatwierdzenie protokołu nr 10/2017 z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu 

 i Finansów. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, poinformowała, że nie wpłynął żaden wniosek  

w sprawie treści zawartych w protokole. 

 

GŁOSOWANIE 

- za zatwierdzeniem Protokołu nr 11/2017 oraz z poprzednich posiedzeń Komisji Budżetu  

i Finansów  – 5; 

- wstrzymujących się –0; 

- przeciw – 0. 

Komisja zatwierdziła Protokół nr 11/2017 z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu  

i Finansów. 

 

Ad.15 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 17 oraz 

działkę nr 18/14 położone w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Projekt uchwały przedstawiła A. Klusek – referent referatu gospodarki nieruchomościami 

Urzędu Gminy Masłów. 

Poinformowała, że wg przedstawionego projektu uchwały działka nr 17 oraz działka nr 18/14 

położone w Domaszowicach, gmina Masłów otrzymuje brzmienie Spacerowa. 
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GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -0, 

- wstrzymujących się -2 

- przeciw -3 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały negatywnie. 

 

Ad.16 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 19 położoną 

w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Projekt uchwały przedstawiła A. Klusek – referent referatu gospodarki nieruchomościami 

Urzędu Gminy Masłów. 

Poinformowała, że wg przedstawionego projektu uchwały działka nr 19 położona  

w Domaszowicach, gmina Masłów otrzymuje nazwę Widokowa. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -1, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -4 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały negatywnie. 

 

Ad.17 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 67 położoną 

w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Projekt uchwały przedstawiła A. Klusek – referent referatu gospodarki nieruchomościami 

Urzędu Gminy Masłów. 

Poinformowała, że wg przedstawionego projektu uchwały działka nr 67 położona  

w Domaszowicach, gmina Masłów otrzymuje nazwę Klonowa. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
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Ad. 18 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 82/2 położoną 

w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Projekt uchwały przedstawiła A. Klusek – referent referatu gospodarki nieruchomościami 

Urzędu Gminy Masłów. 

Poinformowała, że wg przedstawionego projektu uchwały działka nr 82/2 położona  

w Domaszowicach, gmina Masłów otrzymuje nazwę  Graniczna. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -1, 

- wstrzymujących się -1 

- przeciw -3 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały negatywnie. 

 

Ad.19 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 82/3 położoną 

w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Projekt uchwały przedstawiła A. Klusek – referent referatu gospodarki nieruchomościami 

Urzędu Gminy Masłów. 

Poinformowała, że wg przedstawionego projektu uchwały działka nr 82/3 położona  

w Domaszowicach, gmina Masłów otrzymuje nazwę  Polna. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -1, 

- wstrzymujących się -1 

- przeciw -3 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały negatywnie. 

 

Ad.20 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 83 położoną 

w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Projekt uchwały przedstawiła A. Klusek – referent referatu gospodarki nieruchomościami 

Urzędu Gminy Masłów. 

Poinformowała, że wg przedstawionego projektu uchwały działka nr 83 położona  

w Domaszowicach, gmina Masłów otrzymuje nazwę  Słoneczna. 



 12 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -1, 

- wstrzymujących się -1 

- przeciw -3 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały negatywnie. 

 

Ad.21 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 88 położoną 

w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Projekt uchwały przedstawiła A. Klusek – referent referatu gospodarki nieruchomościami 

Urzędu Gminy Masłów. 

Poinformowała, że wg przedstawionego projektu uchwały działka nr 88 położona  

w Domaszowicach, gmina Masłów otrzymuje nazwę  Krajobrazowa. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -1, 

- wstrzymujących się -1 

- przeciw -3 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały negatywnie. 

 

Ad.22 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 104 położoną 

w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Projekt uchwały przedstawiła A. Klusek – referent referatu gospodarki nieruchomościami 

Urzędu Gminy Masłów. 

Poinformowała, że wg przedstawionego projektu uchwały działka nr 104 położona  

w Domaszowicach, gmina Masłów otrzymuje nazwę  Młoda. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
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Ad.23 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 144 położoną 

w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Projekt uchwały przedstawiła A. Klusek – referent referatu gospodarki nieruchomościami 

Urzędu Gminy Masłów. 

Poinformowała, że wg przedstawionego projektu uchwały działka nr 144 położona  

w Domaszowicach, gmina Masłów otrzymuje nazwę  Odzyskana. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.24 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działki nr 170/4 i 170/1 

położone w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Projekt uchwały przedstawiła A. Klusek – referent referatu gospodarki nieruchomościami 

Urzędu Gminy Masłów. 

Poinformowała, że wg przedstawionego projektu uchwały działki nr 170/4 i 170/1 położone  

w Domaszowicach, gmina Masłów otrzymują nazwę Uniwersytecka. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.25 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działki nr 171/2 i 171/3 

położone w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Projekt uchwały przedstawiła A. Klusek – referent referatu gospodarki nieruchomościami 

Urzędu Gminy Masłów. 

Poinformowała, że wg przedstawionego projektu uchwały działki nr 171/2 i 171/3 położone  

w Domaszowicach, gmina Masłów otrzymują nazwę Ogrodowa. 
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GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -1, 

- wstrzymujących się -1 

- przeciw -3 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały negatywnie. 

 

Ad.26 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 300/3 

położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Projekt uchwały przedstawiła A. Klusek – referent referatu gospodarki nieruchomościami 

Urzędu Gminy Masłów. 

Poinformowała, że wg przedstawionego projektu uchwały działka nr 300/3 położona 

w Domaszowicach, gmina Masłów otrzymuje nazwę Mokra. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.27 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 359 położoną 

w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Projekt uchwały przedstawiła A. Klusek – referent referatu gospodarki nieruchomościami 

Urzędu Gminy Masłów. 

Poinformowała, że wg przedstawionego projektu uchwały działka nr 359 położona 

w Domaszowicach, gmina Masłów otrzymuje nazwę Otrocz Nowy. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
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Ad.28 Projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika poświęconego ofiarom zbrodni 

niemieckiego okupanta, rozstrzeliwanych na skraju lasu zachodniego stoku Białej Góry w 

latach 1939 – 1942. 

Projekt uchwały przedstawił kierownik referatu rolnictwa, gospodarki komunalnej i ochrony 

środowiska – W. Fąfara. 

 Poinformował, że projekt uchwały zakłada wzniesienie pomnika poświęconego ofiarom 

zbrodni niemieckiego okupanta, rozstrzeliwanych na skraju lasu zachodniego stoku Białej 

Góry w latach 1939 – 1942 zlokalizowanym na działce nr 1850, w obrębie ewidencyjnym 

Dąbrowa, gmina Masłów. Projekt uchwały podejmowany z inicjatywy Grupy Inicjatywnej. 

Współfinansowanie na podstawie Porozumienia nr 6/2015 zawartym pomiędzy Państwowym 

Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwa Kielce a Gminą Masłów. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.29 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej  

z tytułu trwałego zarządu na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie. 

Projekt uchwały przedstawiła inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Urzędu Gminy 

Masłów – E. Hrabąszcz. 

Poinformowała, że na podstawie omawianego projektu uchwały udziela się bonifikaty  

w wysokości 99% od opłat rocznych za oddanie w trwały zarząd Gminnemu Ośrodkowi 

Pomocy Społecznej w Masłowie nieruchomości gruntowej o pow. 0,0780 ha położonej  

w Masłowie Pierwszym, stanowiącej działkę zabudowaną dwukondygnacyjnym budynkiem 

biurowym, podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 177,49 m2 . 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
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Ad.30 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

części działki nr 258/2 o powierzchni 1 m2 położonej w Woli Kopcowej oraz części nr 874/1 

o powierzchni 1 m2 położonej w Masłowie Pierwszym. 

Projekt uchwały przedstawiła A. Klusek – referent referatu gospodarki nieruchomościami 

Urzędu Gminy Masłów. 

Poinformowała, że zgodnie z przedstawionym projektem uchwały Rada Gminy wyraża zgodę 

na kolejną umowę dzierżawy  tychże działek. Teren był wydzierżawiany dotychczas i jest to 

przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 3 lat. Dzierżawcą jest Świętokrzyski 

Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża pod potrzeby ustawienia pojemników na 

odzież używaną. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.31 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania 

wieczystego gruntu oznaczonego jako działka nr 14/111 położona w miejscowości 

Wiśniówka, w obrębie geodezyjnym Dąbrowa wraz z prawem własności budynku na niej 

posadowionym. 

Projekt uchwały przedstawiła inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Urzędu Gminy 

Masłów – E. Hrabąszcz. 

Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz  

z prawem własności zabudowy na niej posadowionej. 

Gmina Masłów jest użytkownikiem wieczystym działki nr 14/111 o pow. 0,2211 ha położonej 

w miejscowości Wiśniówka, w obrębie geodezyjnym Dąbrowa oraz właścicielem 

znajdującego się na niej budynku. 

W wyniku realizacji uchwały gmina uzyska dochód w postaci ceny sprzedaży ustalonej  

w wysokości nie niższej niż jej wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego. 

Dochodem gminy będzie również należność z tytułu podatku od nieruchomości.  
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GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.32 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania 

wieczystego gruntu oznaczonego jako działka nr 14/152 położona w miejscowości 

Wiśniówka, w obrębie geodezyjnym Dąbrowa. 

Projekt uchwały przedstawiła inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Urzędu Gminy 

Masłów – E. Hrabąszcz. 

Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu. 

Gmina Masłów jest użytkownikiem wieczystym działki nr 14/152 o pow. 0,2992 ha położonej 

w miejscowości Wiśniówka, w obrębie geodezyjnym Dąbrowa. 

W wyniku realizacji uchwały gmina uzyska dochód w postaci ceny sprzedaży ustalonej  

w wysokości nie niższej niż jej wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego. 

Dochodem gminy będzie również należność z tytułu podatku od nieruchomości.  

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad. 33 Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 391/3 położonej w Mąchocicach 

Kapitulnych, stanowiących własność Gminy Masłów. 

Projekt uchwały przedstawiła inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Urzędu Gminy 

Masłów – E. Hrabąszcz. 

Gmina Masłów jest właścicielem działki położonej w Mąchocicach Kapitulnych oznaczonej 

nr 391/3 o pow. 0,0367 ha. 

Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i zgłoszeniem z dnia 13.04.2016r. zamiaru 

budowy wodociągu oraz pompowni wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla obszaru 

enklawy Ameliówka w miejscowości Mąchocice Kapitulne oraz decyzją Starosty Kieleckiego 
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z dnia 15.07.2016r. znak: B-II.6743.41.25.2016 przenoszącą prawa i obowiązki wynikające  

z w/w zgłoszenia z inwestora Gminy Masłów na rzecz „Wodociągów Kieleckich” na 

przedmiotowej nieruchomości przewidziana jest budowa pompowni wody. Na tej podstawie 

możliwa jest realizacja zadania „Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w obszarze enklawy 

AMELIÓWKA w msc. Mąchocice Kapitulne” w ramach projektu „Poprawa gospodarki 

ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego”. Nabyciem w/w nieruchomości 

zainteresowana jest spółka „Wodociągi Kieleckie”.  

W wyniku realizacji uchwały gmina uzyska dochód w postaci ceny sprzedaży ustalonej  

w wysokości nie niższej niż jej wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego. 

Dochodem gminy będzie również należność z tytułu podatku od nieruchomości. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.34 Projekt uchwały w sprawie zgody na przekazanie odcinka sieci wodociągowej  

w miejscowości Wola Kopcowa. 

Projekt uchwały przedstawił kierownik referatu ds. gospodarki nieruchomościami –  

D. Korczyński. 

Poinformował, że prywatny inwestor z własnych środków finansowych wybudował 

urządzenia i sieć wodociągową w msc Wola Kopcowa. Dla zapewnienia prawidłowej 

eksploatacji i utrzymania w należytym stanie takich urządzeń Gmina Masłów wnosi tenże 

majątek do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
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Ad.35 Projekt uchwały w sprawie zgody na przekazanie odcinka sieci wodociągowej  

w miejscowości Wola Kopcowa. 

 

Projekt uchwały przedstawił kierownik referatu ds. gospodarki nieruchomościami – D. 

Korczyński. 

Poinformował, że prywatny inwestor z własnych środków finansowych wybudował 

urządzenia i sieć wodociągową w msc Wola Kopcowa. Analogicznie do poprzedniego 

projektu uchwały dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i utrzymania w należytym stanie 

takich urządzeń Gmina Masłów wnosi tenże majątek do Międzygminnego Związku 

Wodociągów  i Kanalizacji w Kielcach. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

 

Ad.36 Sprawy inne. 

Spraw innych nie zgłaszano. 

 

Ad.37 Zakończenie obrad. 

 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodnicząca Komisji podziękowała za udział w komisji  

i o godzinie 17:50 – zamknęła  obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokółowała:  A. Bandrowska   

 

Podpisała: 

Przewodnicząca 

Komisji Budżetu i Finansów 

/-/Regina Chyb 


