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PROTOKÓŁ Nr 13/2017 

        z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

    w dniu 27.11.2017r. 

 

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. Kumór, Sekretarz Gminy- Z. Zagdański, 

kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów I. Kundera, dyrektor Gminnego 

Ośrodka Kultury i Sportu – K. Nowakowska, dyrektorzy szkół z terenu gminy Masłów, 

przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego – M. Domagała, kierownik referatu 

budownictwa i gospodarki przestrzennej UG Masłów- D. Korczyński, inspektor d/s 

nieruchomości UG Masłów – E. Hrabąszcz, kierownik referatu rolnictwa, gospodarki 

komunalnej i ochrony środowiska UG Masłów – W. Fąfara, inspektor referatu promocji 

 i rozwoju gminy UG Masłów – J Synak,  referent referatu  d/s gospodarki nieruchomościami 

UG Masłów –E. Chlewicka. 

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Podsumowanie konkursu plastycznego Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Czyste 

powietrze w Górach Świętokrzyskich” 

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Masłów za rok szkolny 

2015/2016 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. 

6.  Projekt uchwały w sprawie zmiany w lokalnym programie wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie Masłów. 

7. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły 

Podstawowej w Woli Kopcowej obejmującej część klas sześcioletniej szkoły podstawowej  

w ośmioletnią szkołę podstawową obejmującą te same klasy szkoły podstawowej. 

8. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej w Brzezinkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Brzezinkach. 

9. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
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Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii w ośmioletnią 

Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii. 

10. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia na ośmioletnią  Zespołu Szkół 

w Mąchocicach Kapitulnych w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Mąchocicach 

Kapitulnych. 

11. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół 

w Masłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Masłowie. 

12. Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych 

dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze Gminy Masłów  

w roku kalendarzowym 2018. 

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/219/2016 Rady Gminy Masłów  

z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy 

Masłów zaliczonych do sektora finansów publicznych. 

14. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”. 

15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów 

z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. 

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

pomieszczeń 

w budynku Szkoły Podstawowej w Mąchocicach – Scholasterii im. Stefana Żeromskiego. 

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Kielce porozumienia 

międzygminnego. 

18. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości 

gruntowych stanowiących własność Gminy Masłów, położonych w obrębie Barcza.  

19. Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Masłów działki nr 273/12 

o pow. 0,0033 ha położonej w Woli Kopcowej zajętej przez drogę wewnętrzną. 

20. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok. 

21. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 

2018 rok. 

22. Projekt uchwały w sprawie stawek opłaty targowej. 

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

24. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
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Gminy Masłów na lata 2017 – 2027. 

25. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/365/2017 Rady Gminy Masłów  

z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej część działki nr 17 

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

26. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/366/2017 Rady Gminy Masłów  

z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 19 

położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

27. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/368/2017 Rady Gminy Masłów  

z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 82/2 

położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

28. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/369/2017 Rady Gminy Masłów  

z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 82/3 

położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

29. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/370/2017 Rady Gminy Masłów  

z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 83 

położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

30. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/371/2017 Rady Gminy Masłów  

z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 88 

położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

31. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/375/2017 Rady Gminy Masłów z 

dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działki nr 171/2  

i 171/3 położone w Domaszowicach, gmina Masłów. 

32. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną 

składającą się z działek nr 1162, 359/10, 359/11 położonych w Mąchocicach Kapitulnych, 

gmina Masłów. 

33. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, którą 

stanowi część działki nr 288 położonej w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

34. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę gminną nr 344002 

oznaczonej jako działka gruntu nr 833 oraz drogi wewnętrznej oznaczonej jako działki 

gruntu nr 326/1, 326/2, 326/3, 326/4, 326/5, części działki nr 242 i działek nr 360, 367 

położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

35. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, dla części działki nr 1046 stanowiącej 
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drogę wewnętrzną położonej w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

36. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną 

oznaczoną jako część działki nr 727 położonej w Mąchocicach Kapitulnych, gmina 

Masłów. 

37. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę powiatową Nr 0317T 

oznaczonej jako działki nr 1161/3, 1161/10, 1161/11 położonych w Mąchocicach 

Kapitulnych, gmina Masłów. 

38. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 

DW 745, oznaczonej jako działka nr 950/2, oraz drogi gminnej nr 344028 oznaczonej jako 

działka nr 1045 położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

39. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę powiatową nr 0315T 

oznaczonej jako działka gruntu nr 1137 oraz części drogi powiatowej nr 0314T 

oznaczonej jako działka nr 879/5 położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina 

Masłów. 

40. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 

DW 745 stanowiącej działkę nr 879/7 oraz drogi powiatowej nr 0314T stanowiącej 

działkę nr 879/5 położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

41. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, dla działek nr 898, 1152 stanowiących 

drogę wewnętrzną położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

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

w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Spokojna za cmentarzem – I etap. 

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

w miejscowości Wola Kopcowa. 

44. Zatwierdzenie protokołu nr 12/2017 z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu  

i Finansów. 

45. Sprawy różne i wniesione. 

46. 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 
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27.11.2017 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 6 z 6-cio (100%) 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 Podsumowanie konkursu plastycznego Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Czyste 

powietrze w Górach Świętokrzyskich” 

Wyniki konkursu oraz jego analizę przedstawiła kierownik Centrum Usług Wspólnych – I. 

Kundera. 

Podsumowanie konkursu nastąpi na sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2017 r. laureatami 

konkursu jest 9 uczniów naszej gminy, którym zostaną wręczone cenne nagrody.  

 Konkurs został zorganizowany we wszystkich gminach należących do Związku Gmin Gór 

Świętokrzyskich, jako wspólne działanie promujące ekologię. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem przyjęcia Podsumowania konkursu plastycznego Związku 

Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Czyste powietrze w Górach Świętokrzyskich”- 6 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.5 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Masłów za rok szkolny 

2015/2016 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. 

Informację przedstawiła kierownik Centrum Usług Wspólnych – I. Kundera. 

Omówiła poszczególne punkty wymienione w w/w programie a w szczególności programy 

realizowane w szkołach znajdujących się na terenie gminy Masłów, nakłady poniesione na 

utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych. Przeanalizowała 

ewaluację poszczególnych szkół. 
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Radna T. Jagiełło pytała o dane statystyczne dotyczące euro sieroctwa na terenie gminy 

Masłów. Wójt odpowiedział, że dane takie są trudne do zebrania od dzieci oraz od rodziców 

ze względu na to, iż rodzice nie chcą o tych problemach mówić nawet w anonimowych 

ankietach. 

Radna T. Jagiełło zapytała również o kwestię przedszkoli, czy uczęszczanie dzieci z naszej 

gminy do placówek poza naszą gminą jest spowodowane brakiem miejsc w naszych 

przedszkolach, czy też jest to wybór rodzica. Zapytała również, jak przedstawiają się w takim 

przypadku koszty utrzymania przedszkolnego. Zwróciła uwagę na powstrzymanie trendu 

„uciekania” dzieci z Masłowa do przedszkoli poza naszą gminą, gdyż wiąże się to z tym, że 

najprawdopodobniej będą kontynuować dalszą naukę w szkole podstawowej w placówce 

poza naszą gminą. Zapytała, jaką lepszą ofertę nasza gmina jest w stanie zaproponować dla 

naszych mieszkańców, żeby dzieci te zatrzymać w przedszkolach naszej gminy.  

Zawiązała się długa dyskusja, podczas której Wójt odpowiadał i tłumaczył szczegółowo, że 

nie mamy bezpośredniego wpływu na zatrzymanie dzieci w naszej gminie, gdyż decyzja 

ostateczna należy do rodziców, a w dużej mierze rodzice zabierają dzieci do przedszkoli np.  

w Kielcach, gdyż jak tłumaczą jest im w ten sposób wygodniej, zabrać dzieci ze sobą jadąc do 

pracy do Kielc, a po pracy zabrać dzieci ze sobą. Tłumaczył, że oświata w naszej gminie stoi 

na wysokim poziomie, nie zauważamy dużej liczby dzieci odchodzących z naszych szkół. 

Droga do zmian to długi proces, łączący działaniami nauczycieli, rodziców oraz uczniów. 

Radna T. Jagiełło zaakcentowała, że edukacja to jeden z priorytetów każdego człowieka. 

Zwróciła uwagę, że rolą samorządu jest danie możliwości rodzicom kształcenia dzieci  

z terenu naszej gminy w warunkach optymalnych, zwróciła również uwagę na to, że statystyki 

są podstawą zarządzania. 

 

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 

gimnazjalnego - 5 

- wstrzymujących się -1 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała przyjęcie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych  

w Gminie Masłów za rok szkolny 2015/2016 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu 

gimnazjalnego pozytywnie 
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Ad.6 Projekt uchwały w sprawie zmiany w lokalnym programie wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie Masłów. 

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

Poinformowała, że w związku z wprowadzoną od roku szkolnego 2017/2018 reformą 

oświatową i zmianami organizacyjnymi szkół podstawowych oraz zwiększeniem 

intensywności przyswajalnego materiału dydaktycznego w klasach VII-VIII szkoły 

podstawowej konieczne jest złagodzenie wymogów średniej ocen kwalifikujących uczniów 

do uzyskania stypendium Wójta Gminy Masłów. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.7 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły 

Podstawowej  w Woli Kopcowej obejmującej część klas sześcioletniej szkoły podstawowej  

w ośmioletnią szkołę podstawową obejmującą te same klasy szkoły podstawowej. 

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

W związku z reformą oświatową zaistniała konieczność przekształcenia sześcioletniej w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową. Uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej w 

Woli Kopcowej powstałej w wyniku ustawowego przekształcenia. Uchwała została 

pozytywnie zaopiniowana przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.8 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej w Brzezinkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Brzezinkach. 
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Projekt uchwały przedstawiła kierownik Centrum Usług Wspólnych – I. Kundera. 

W związku z reformą oświatową zaistniała konieczność przekształcenia sześcioletniej - w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową. Uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej w 

Brzezinkach powstałej w wyniku ustawowego przekształcenia. Uchwała została pozytywnie 

zaopiniowana przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.9 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii w ośmioletnią 

Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii. 

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

W związku z reformą oświatową zaistniała konieczność przekształcenia sześcioletniej - w ośmioletnią 

Szkołę Podstawową. Uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej w Mąchocicach 

Scholasterii powstałej w wyniku ustawowego przekształcenia. Uchwała została pozytywnie 

zaopiniowana przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.10 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia na ośmioletnią  Zespołu Szkół 

w Mąchocicach Kapitulnych w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Mąchocicach Kapitulnych. 

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

W związku z reformą oświatową zaistniała konieczność przekształcenia sześcioletniej - w ośmioletnią 

Szkołę Podstawową. Uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej w Mąchocicach 

Kapitulnych powstałej w wyniku ustawowego przekształcenia. Uchwała została pozytywnie 
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zaopiniowana przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.11 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu 

Szkół w Masłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Masłowie.  

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

W związku z reformą oświatową zaistniała konieczność przekształcenia sześcioletniej - w ośmioletnią 

Szkołę Podstawową. Uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej w Masłowie Pierwszym 

powstałej w wyniku ustawowego przekształcenia. Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez 

Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.12 Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji 

celowych dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze Gminy Masłów 

w roku kalendarzowym 2018. 

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

Poinformowała, że do Wójta Gminy wpłynął wniosek o dofinansowanie dla podmiotów 

prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy Masłów w roku 2018. 

 Po analizie ustalono, że jest to bardzo dobra propozycja. Projekt zakłada minimalne 

dofinansowanie do każdego dziecka. Na podstawie uchwały dofinansowanie planowane jest 

w wysokości 0,30 zł za każdą godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem e żłobku bądź 

klubie dziecięcym z przeznaczeniem na zapewnienie dziecku opieki oraz prowadzenie zajęć 

edukacyjnych. Miesięczna maksymalna kwota dofinansowania wynosi 63,00 zł na 1 dziecko 
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(0,30 zł x9,5 hx22 dni). 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.13 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/219/2016 Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Masłów 

zaliczonych do sektora finansów publicznych. 

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

Poinformowała, że projekt uchwały stanowi tylko uzupełnienie zapisu, zamiast zapisu 

„Zespół Szkół w Masłowie Pierwszym” wprowadza się nazwę „Szkoła Podstawowa im. Jana 

Pawła II w Masłowie” oraz  

zamiast zapisu „Zespół Szkół w Mąchocicach Kapitulnych” wprowadza się nazwę  „Szkoła 

Podstawowa w Mąchocicach Kapitulnych”  

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.14 Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Edukacji i Kultury „Szklany 

Dom”. 

Projekt uchwały przedstawiła dyrektor GOKiS – K. Nowakowska. 

Poinformowała że projekt uchwały stanowi uprawomocnienie sytuacji która już istnieje. 

Propozycja przeniesienia siedziby Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu do Szklanego Domu 

w Ciekotach i co za tym idzie, zmiana nazwy instytucji kultury. Proponuje się zmienić nazwę 

na Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”. 

Przewodniczący  Rady Gminy S. Wojtyna zapytał jakie koszty będzie niosła za sobą zmiana tej nazwy 
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i czy można by ją było uzupełnić o sport?  

Dyrektor Nowakowska odpowiedziała, że   nie można, gdyż sport jest finansowany z innych środków 

i nie można tego łączyć, ale sport pozostaje w statucie GOKiS i będzie realizowany w dalszym ciągu. 

Zmiana nastąpi od 01 stycznia 2018 roku. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad. 15 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy 

Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. 

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy-Z. Zagdański.  

Poinformował, że ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nakłada na 

organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego. Projektowana uchwała ureguluje współpracę pomiędzy Gminą Masłów, 

a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2018r. określając cele, zakres i formy tej współpracy. Program  

w szczególności sprzyjać będzie kontynuowaniu i rozwijaniu partnerskiej współpracy 

pomiędzy gminą a organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, dalszemu rozwojowi tych organizacji i podmiotów, stworzy mieszkańcom 

gminy szansę poszerzenia aktywności społecznej, a także umożliwi zlecenie realizacji zadań 

gminy na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów. Zlecanie zadań może odbywać się  

w dwóch formach: wspierania realizacji zadania publicznego (dofinansowania kosztów 

zadania) oraz powierzania realizacji zadania publicznego (sfinansowania całkowitych 

kosztów zadania). 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 6, 

- wstrzymujących się -0 
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- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.16 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Mąchocicach – Scholasterii im. Stefana 

Żeromskiego. 

Projekt uchwały przedstawiła inspektor d/s nieruchomości UG Masłów – E. Hrabąszcz oraz 

dyrektor Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Scholasterii. 

W budynku szkoły w Mąchocicach Scholasterii wynajmowane są pomieszczenia na potrzeby 

schroniska młodzieżowego. Ostatnia umowa najmu zawarta była na okres 2 lat. Dyrektor 

szkoły zwróciła się z prośbą o zawarcie kolejnej umowy najmu na okres kolejnych dwóch lat. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Kielce 

porozumienia międzygminnego. 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy- T. Lato. 

Poinformował, że do czasu utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych na terenie Gminy Masłów postanowiono podpisać kolejne Porozumienie 

Międzygminne w sprawie powierzenia Gminie Kielce zadania własnego Gminy Masłów  

w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, co da 

możliwość dla mieszkańców Gminy Masłów na pozbywanie się posegregowanych odpadów 

komunalnych, które nie mieszczą się w domowych workach i pojemnikach. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 
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Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.18 Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości 

gruntowych stanowiących własność Gminy Masłów, położonych w obrębie Barcza.  

Projekt uchwały przedstawił kierownik referatu rolnictwa, gospodarki komunalnej i ochrony 

środowiska UG Masłów – W. Fąfara. 

Poinformował, że nieruchomości gruntowe przeznaczone do sprzedaży są niezabudowane,  

z wnioskiem o sprzedaż wystąpili właściciele nieruchomości przylegających. Ze względu na 

wielkość tych działek nie mogą one stanowić samodzielnych nieruchomości budowlanych,  

w związku z czym mogą one stanowić tylko działki przeznaczone na poszerzenie działek 

sąsiednich. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.19 Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Masłów działki nr 

273/12 o pow. 0,0033 ha położonej w Woli Kopcowej zajętej przez drogę wewnętrzną. 

Projekt uchwały przedstawiła inspektor d/s nieruchomości UG Masłów – E. Hrabąszcz 

Poinformował, że działka przeznaczona do zakupu łączy komunikacyjnie drogę powiatową  

z drogą gminną. Konieczne jest wydzielenie pasów gruntu z terenów prywatnych pod 

urządzenie drogi. Jest to działanie konieczne ze względów bezpieczeństwa komunikacji. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.20 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok. 
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Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy – M. Kumór. 

Poinformowała, że stawki podatkowe zostały ustalone na niezmienionym poziomie.  

Wójt dopowiedział, że odbyła się debata z przedsiębiorcami na temat wysokości podatku. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.21 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 

2018 rok. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy – M. Kumor. Poinformowała, że stawki 

podatku od środków transportowych na rok 2018 pozostają na niezmienionym poziomie. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.22 Projekt uchwały w sprawie stawek opłaty targowej. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy – M. Kumór.  

Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na trenie gminy Masłów  

w wysokości 8,00 zł dziennie. Poinformowała, że jest to kontynuacja dotychczasowej 

uchwały obowiązującej na terenie Gminy Masłów. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
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Ad.23 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. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.24 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.  

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.25 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/365/2017 Rady Gminy Masłów 

 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej część działki nr 17 

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

Projekt uchwały przedstawiła inspektor referatu promocji i rozwoju gminy UG Masłów –  

J. Synak. 

We wrześniu 2017 r. Rada Gminy Masłów podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy  

stanowiącej część działki nr 17 oraz działkę nr 18/14 położone w Domaszowicach, gmina 

Masłów. Rada gminy po zasięgnięciu opinii mieszkańców przyjęła nazwę ulicy mjr Hubala. 

W wyniku oczywistej omyłki pisarskiej w §2 uchwały wpisano niewłaściwą nazwę. 
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Przedstawiony projekt uchwały stanowi sprostowanie błędu. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.26 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/366/2017 Rady Gminy Masłów  

z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 19 

położoną w Domaszowicach, gmina Masłów.  

Projekt uchwały przedstawiła inspektor referatu promocji i rozwoju gminy UG Masłów –  

J. Synak. 

We wrześniu 2017 r. Rada Gminy Masłów podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy  

stanowiącej działkę nr 19 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. Rada gminy po 

zasięgnięciu opinii mieszkańców przyjęła nazwę ulic Kwiatów Polnych. W wyniku 

oczywistej omyłki pisarskiej w §2 uchwały wpisano niewłaściwą nazwę. Przedstawiony 

projekt uchwały stanowi sprostowanie błędu. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.27 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/368/2017 Rady Gminy Masłów  

z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 82/2 

położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Projekt uchwały przedstawiła inspektor referatu promocji i rozwoju gminy UG Masłów –  

J. Synak. 

We wrześniu 2017 r. Rada Gminy Masłów podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy  

stanowiącej działkę nr 82/2 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. Rada gminy po 
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zasięgnięciu opinii mieszkańców przyjęła nazwę ulicy Wiosenna. W wyniku oczywistej 

omyłki pisarskiej w §2 uchwały wpisano niewłaściwą nazwę. Przedstawiony projekt uchwały 

stanowi sprostowanie błędu. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.28 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/369/2017 Rady Gminy Masłów 

 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 82/3 

położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Projekt uchwały przedstawiła inspektor referatu promocji i rozwoju gminy UG Masłów – 

 J. Synak. 

We wrześniu 2017 r. Rada Gminy Masłów podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy  

stanowiącej działkę nr 82/3 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. Rada gminy po 

zasięgnięciu opinii mieszkańców przyjęła nazwę ulicy Krótka. W wyniku oczywistej omyłki 

pisarskiej w §2 uchwały wpisano niewłaściwą nazwę. Przedstawiony projekt uchwały stanowi 

sprostowanie błędu. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.29 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/370/2017 Rady Gminy Masłów 

 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 83 

położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Projekt uchwały przedstawiła inspektor referatu promocji i rozwoju gminy UG Masłów –  

J. Synak. 
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We wrześniu 2017 r. Rada Gminy Masłów podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy  

stanowiącej działkę nr 83 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. Rada gminy po 

zasięgnięciu opinii mieszkańców przyjęła nazwę ulicy Jasna. W wyniku oczywistej omyłki 

pisarskiej w §2 uchwały wpisano niewłaściwą nazwę. Przedstawiony projekt uchwały stanowi 

sprostowanie błędu. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.30 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/371/2017 Rady Gminy Masłów  

z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 88 

położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Projekt uchwały przedstawiła inspektor referatu promocji i rozwoju gminy UG Masłów –  

J. Synak. 

We wrześniu 2017 r. Rada Gminy Masłów podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy  

stanowiącej działkę nr 88 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. Rada gminy po 

zasięgnięciu opinii mieszkańców przyjęła nazwę ulicy Wichrowa. W wyniku oczywistej 

omyłki pisarskiej w §2 uchwały wpisano niewłaściwą nazwę. Przedstawiony projekt uchwały 

stanowi sprostowanie błędu. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.31 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/375/2017 Rady Gminy Masłów  

z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działki nr 171/2 i 

171/3 położone w Domaszowicach, gmina Masłów. 
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Projekt uchwały przedstawiła inspektor referatu promocji i rozwoju gminy UG Masłów – J 

Synak. 

We wrześniu 2017 r. Rada Gminy Masłów podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy  

stanowiącej działki nr 171/2 i 171/3 położone w Domaszowicach, gmina Masłów. Rada 

gminy po zasięgnięciu opinii mieszkańców przyjęła nazwę ulicy Pogodna. W wyniku 

oczywistej omyłki pisarskiej w §2 uchwały wpisano niewłaściwą nazwę. Przedstawiony 

projekt uchwały stanowi sprostowanie błędu. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.32 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną 

składającą się z działek nr 1162, 359/10, 359/11 położonych w Mąchocicach Kapitulnych, 

gmina Masłów. 

Projekt uchwały przedstawiła referent referatu  d/s gospodarki nieruchomościami UG Masłów 

– E. Chlewicka. Poinformowała, że ulica otrzymuje nazwę Amelii. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.33 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, którą 

stanowi część działki nr 288 położonej w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

Projekt uchwały przedstawiła referent referatu  d/s gospodarki nieruchomościami UG Masłów 

– E. Chlewicka. Poinformowała, ze ustalając nazwy ulic przeprowadzono konsultacje 

społeczne. Poinformowała, że ulica otrzymuje nazwę Wielkiego Kamienia. 
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GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.34 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę gminną nr 344002 

oznaczonej jako działka gruntu nr 833 oraz drogi wewnętrznej oznaczonej jako działki gruntu 

nr 326/1, 326/2, 326/3, 326/4, 326/5, części działki nr 242 i działek nr 360, 367 położonych w 

Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

Projekt uchwały przedstawiła referent referatu  d/s gospodarki nieruchomościami UG Masłów 

– E. Chlewicka. Poinformowała że ulica otrzymuje nazwę Św. Floriana. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.35 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, dla części działki nr 1046 stanowiącej 

drogę wewnętrzną położonej w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

Projekt uchwały przedstawiła referent referatu  d/s gospodarki nieruchomościami UG Masłów 

– E. Chlewicka. Poinformowała, że ulica otrzymuje nazwę Nad Lubrzanką. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.36 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną 

oznaczoną jako część działki nr 727 położonej w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 
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Projekt uchwały przedstawiła referent referatu  d/s gospodarki nieruchomościami UG Masłów 

– E. Chlewicka. Poinformowała, że ulica otrzymuje nazwę Górska. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.37 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę powiatową Nr 

0317T oznaczonej jako działki nr 1161/3, 1161/10, 1161/11 położonych w Mąchocicach 

Kapitulnych, gmina Masłów. 

Projekt uchwały przedstawiła referent referatu  d/s gospodarki nieruchomościami UG Masłów 

– E. Chlewicka. Poinformowała, że ulica otrzymuje nazwę Bohdana Kosińskiego. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.38 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej część drogi 

wojewódzkiej nr DW 745, oznaczonej jako działka nr 950/2, oraz drogi gminnej nr 344028 

oznaczonej jako działka nr 1045 położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

Projekt uchwały przedstawiła referent referatu  d/s gospodarki nieruchomościami UG Masłów 

– E. Chlewicka. Poinformowała, że ulica otrzymuje nazwę Dolna. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
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Ad.39 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę powiatową nr 

0315T oznaczonej jako działka gruntu nr 1137 oraz części drogi powiatowej nr 0314T 

oznaczonej jako działka nr 879/5 położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

Projekt uchwały przedstawiła referent referatu  d/s gospodarki nieruchomościami UG Masłów 

– E. Chlewicka. Poinformowała, że ulica otrzymuje nazwę Górna. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.40 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej część drogi 

wojewódzkiej nr DW 745 stanowiącej działkę nr 879/7 oraz drogi powiatowej nr 0314T 

stanowiącej działkę nr 879/5 położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

Projekt uchwały przedstawiła referent referatu  d/s gospodarki nieruchomościami UG Masłów 

– E. Chlewicka. Poinformowała, że ulica otrzymuje nazwę Łysogórska. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 5, 

- wstrzymujących się -1 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.41 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, dla działek nr 898, 1152 

stanowiących drogę wewnętrzną położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

Projekt uchwały przedstawiła referent referatu  d/s gospodarki nieruchomościami UG Masłów 

– E. Chlewicka. Poinformowała, że ulica otrzymuje nazwę Szkolna. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 6, 

- wstrzymujących się -0 
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- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.42 Projekt uchwały w sprawie zgody na przekazanie odcinka sieci wodociągowej  

w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Spokojna za cmentarzem – I etap. 

Projekt uchwały przedstawił kierownik referatu budownictwa i gospodarki przestrzennej UG 

Masłów- D. Korczyński. 

Gmina Masłów z własnych środków finansowych wybudowała urządzenia i sieć 

wodociągową w msc Masłów pierwszy ul. Spokojna za cmentarzem. Dla zapewnienia 

prawidłowej eksploatacji i utrzymania takich urządzeń  w należytym stanie Gmina Masłów 

wnosi tenże majątek do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.43 Projekt uchwały w sprawie zgody na przekazanie odcinka sieci wodociągowej  

w miejscowości Wola Kopcowa. 

Projekt uchwały przedstawił kierownik referatu budownictwa i gospodarki przestrzennej UG 

Masłów- D. Korczyński. 

Prywatny inwestor z własnych środków wybudował urządzenia i sieć wodociągową w msc 

Wola Kopcowa. Dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i utrzymania takich urządzeń   

w należytym stanie Gmina Masłów wnosi tenże majątek do Międzygminnego Związku 

Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
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Ad.44 Zatwierdzenie protokołu nr 12/2017 z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu  

i Finansów. 

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

w sprawie treści zawartych w protokołach. 

 

GŁOSOWANIE 

- za zatwierdzeniem Protokołu nr 12/2017 z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu  

i Finansów  – 6; 

- wstrzymujących się –0; 

- przeciw- 0 

 

Ad.45 Sprawy różne i wniesione. 

Spraw innych nie zgłaszano. 

 

Ad.46 Zakończenie obrad 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodnicząca Komisji podziękowała za udział w komisji  

i o godzinie 19:00 zamknęła  obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokółowała:  A. Bandrowska   

Podpisał: 

z-ca przewodniczącej 

Komisji Budżetu i Finansów 

/-/Mirosław Januchta 


