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Protokół nr 2/2018 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 

w dniu 26.02.2018 r. 

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: Pan Tomasz Lato – Wójt Gminy Masłów, Pani 

Małgorzata Kumór - Skarbnik Gminy Masłów, Pan Zbigniew Zagdański- Sekretarz, Pani Irena 

Kudera kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów, Pan Wojciech Fąfara – 

kierownik referatu RGKiOŚ, Pan Jarosław Rutczyński- inspektor drogownictwa, Pani Edyta 

Hrabąszcz- ins. ds. gospodarki gruntami, Pani Anna Klusek- ref. ds. gospodarki 

nieruchomościami, Pani Ewa Chlewicka – ref.ds. Gospodarki lokalami, Pani Wanda Braszczyk- 

ins. ds. ochrony środowiska, Pan Dawid Kundera- ins. ds. inwestycji oraz radni z komisji 

Budżetu i Finansów, komisji Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

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

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

Finansowej Gminy Masłów na lata 2018 – 2028. 

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 258/1 położonej 

w Ciekotach, stanowiącej własność Gminy Masłów, wpisanej do rejestru zabytków. 

8. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 30/4 położonej w Ciekotach, 

stanowiącej własność Gminy Masłów. 

9. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu 

Gminy Masłów na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń 

powietrza na terenie Gminy Masłów. 

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

składającą się z działek nr 59/10 i nr 60/2 położonych w Domaszowicach, gmina 

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

składającą się z działki nr 148/12 położonej w Domaszowicach, gmina Masłów. 

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

składającą się z działki nr 204/8 położonej w Domaszowicach, gmina Masłów. 

13. Informacja Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa dotycząca 

komunalizacji działek położonych w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa, stanowiących 

drogi. 

14. Sprawy inne 

15. 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 26 lutego 

2018 roku o godzinie 15:45, w budynku urzędu, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów 

– Pani Regina Chyb otworzyła wspólne obrady komisji 

 

Ad. 2.Stwierdzenie quorum. 

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 4 radnych z 4 osobowego składu Komisji, co jest 

podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Lista obecności stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

 

Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 

Brak uwag w tym punkcie. 

 

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji (nr 1/2018 z posiedzenia komisji z dnia 

22.01.2018 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  22.01.2018 r.) 

Głosowanie: 3„za” 

 

Pan Radny Andrzej Januchta przybył na obrady o godzinie 15:50. 
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Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów. 

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

omówiła zmiany, które wpłynęły na zmianę uchwały budżetowej dotyczące poszczególnych 

zadań realizowanych w ramach bieżącego budżetu gminy Masłów. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa opiniuje pozytywnie 

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów. 

Głosowanie: 4 „za” 

 

Ad. 6.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Masłów na lata 2018 – 2028. 

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

omówiła tematykę uchwały. Poinformowała, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

wynikają ze zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa opiniuje pozytywnie 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Masłów na lata 2018 – 2028. 

Głosowanie: 4 „za” 

 

Ad. 7.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 258/1 położonej 

w Ciekotach, stanowiącej własność Gminy Masłów, wpisanej do rejestru zabytków 

Temat referowała Pani Anna Klusek, która szczegółowo przedstawiła tematykę uchwały. 

Gmina Masłów jest właścicielem nieruchomości oznaczonej nr działki 258/1  

o powierzchni 0,0279 h, położonej w obrębie geodezyjnym Ciekoty, wpisanej do rejestru 

zabytków pod nr A.416. Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ciekoty, zatwierdzonym uchwałą  

Nr XXXVI/285/09 z dnia 28 września 2009r. Rady Gminy Masłów, ogłoszonym w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 496, poz. 3647 z dnia 24.11.2009r. pod tereny 

zabudowy letniskowej i rekreacyjnej.  Sprzedaż działki podyktowana jest koniecznością 

wybudowania pompowni ścieków ujętej w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Budowa 
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kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w sołectwie Ciekoty wraz z częścią Mąchocic 

Kapitulnych – Radostowa”, zgodnie z projektem budowalnym i pozwoleniem na budowę nr 

934/2006 wydanym przez Starostę Kieleckiego w dniu 13.09.2006r. znak: B.II.7351-41-18-06 

z późniejszymi zmianami: decyzja nr 1503/2007 z dnia 12.11.2007r. oraz decyzja nr 1388/2012 

z dnia 20.07.2012r. Nabyciem ww. nieruchomości zainteresowana jest spółka „Wodociągi 

Kieleckie”. 

W trakcie prowadzonego postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości ustalono, że 

działka nr 258/1 położona w Ciekotach wpisana jest do rejestru zabytków. W związku  

z powyższym tut. Urząd wystąpił z wnioskiem do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Kielcach o wydanie pozwolenia na sprzedaż zabytku. W dniu 

12.01.2018r. decyzją nr 10A/2018 znak: ZN-DW.5134.134.2.2017 Świętokrzyski Wojewódzki 

Konserwator Zabytków w Kielcach pozwolił Gminie Masłów na sprzedaż nieruchomości – 

działki nr 258/1, znajdującej się w granicach ochrony konserwatorskiej Góry Radostowej, 

wpisanej do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego w dniu 04.11.2009r. pod nr 

A.416. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa opiniuje pozytywnie 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 258/1 położonej 

w Ciekotach, stanowiącej własność Gminy Masłów, wpisanej do rejestru zabytków. 

 

 

 Głosowanie: 4 „za” 

 

Ad. 8.  Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 30/4 położonej w Ciekotach, 

stanowiącej własność Gminy Masłów. 

Temat referowała Pani Anna Klusek, która szczegółowo omówiła tematykę uchwały. Gmina 

Masłów jest właścicielem działki położonej w Ciekotach oznaczonej  

nr 30/4 o powierzchni 0,0364 ha. Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ciekoty, zatwierdzonym 

uchwałą Nr XXXVI/285/09 z dnia 28 września 2009r. Rady Gminy Masłów, ogłoszonym w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 496, poz. 3647 z dnia 24.11.2009r. 

pod tereny zabudowy letniskowej i rekreacyjnej. 
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Sprzedaż działki podyktowana jest koniecznością wybudowania pompowni ścieków  

ujętej w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 

w sołectwie Ciekoty wraz z częścią Mąchocic Kapitulnych – Radostowa”, zgodnie z projektem 

budowalnym i pozwoleniem na budowę nr 934/2006 wydanym przez Starostę Kieleckiego w 

dniu 13.09.2006r. znak: B.II.7351-41-18-06 z późniejszymi zmianami: decyzja nr 1503/2007 z 

dnia 12.11.2007r. oraz decyzja nr 1388/2012 z dnia 20.07.2012r. Nabyciem ww. nieruchomości 

zainteresowana jest spółka „Wodociągi Kieleckie”. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa opiniuje pozytywnie 

projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 30/4 położonej w Ciekotach, stanowiącej 

własność Gminy Masłów. 

Głosowanie: 4 „za” 

 

Ad. 9.  Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków 

budżetu Gminy Masłów na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń 

powietrza na terenie Gminy Masłów. 

Temat referowała Pani Wanda Braszczyk, która szczegółowo omówiła tematykę uchwały. 

Zgodnie z art. 400a ust.1pkt 21 i 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.), zwanej dalej ustawą POŚ, finansowanie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej obejmuje: przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, 

wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej 

przyjaznych dla środowiska nośników energii. Na mocy art. 403 ust. 4 i 5  ustawy POŚ, 

finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej może polegać na udzielaniu dotacji 

celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z 

budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów 

niezaliczonych do sektora finansów publicznych, m.in. osób fizycznych. Zasady udzielania 

dotacji celowej, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub 

dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania 

określa odpowiednio rada gminy w drodze uchwały. Udzielenie dotacji celowej następuje na 

podstawie umowy zawartej przez gminę z ww. podmiotem. Dotacja celowa ze środków budżetu 

gminy Masłów na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją przedsięwzięć 

z zakresu ochrony powietrza ma na celu poprawę jakości środowiska naturalnego poprzez 
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ograniczenie jego zanieczyszczenia ze źródeł tzw. niskiej emisji. Dotacja stanowić będzie 

mechanizm zachęcający mieszkańców do inwestowania w ekologiczne źródła ogrzewania. 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa opiniuje pozytywnie 

projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu 

Gminy Masłów na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza 

na terenie Gminy Masłów. 

Głosowanie: 4 „za” 

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną 

składającą się z działek nr 59/10 i nr 60/2 położonych w Domaszowicach, gmina Masłów. 

 

Temat referowała Pani Ewa Chlewicka, która szczegółowo omówiła tematykę uchwały. Celem 

uchwały Rady Gminy jest nadanie nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej własnością 

prywatną, bezpośrednio przyległej do drogi gminnej. 

W związku z zabudową działek przy drodze wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów 

obrębu Domaszowice numerami 59/10 i 60/2 w celu wprowadzenia właściwej numeracji 

porządkowej nieruchomości przy niej położonych, zaistniała konieczność nazwania ulicy. 

Nadanie nazwy ulicom nie zmieni ich statusu, w dalszym ciągu do ich budowy, remontu, 

utrzymania, oznakowania zobowiązani będą właściciele terenu, na których zlokalizowana jest 

przedmiotowa droga. Ustalając nazwy ulic przeprowadzono konsultacje społeczne. 

Dla działki nr 59/10 i 60/2 położonej w Domaszowicach, gmina Masłów, nadaje się nazwę – 

Szeroka,  Pani Ewa Chlewicka poinformowała radnych,że nazwa ulicy nie występuje na terenie 

Gminy Masłów.  

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa opiniuje pozytywnie 

projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną 

składającą się z działek nr 59/10 i nr 60/2 położonych w Domaszowicach, gmina Masłów. 

 

. 

Głosowanie: 4,,za” 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną 

składającą się z działki nr 148/12 położonej w Domaszowicach, gmina Masłów. 
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Temat referowała Pani Ewa Chlewicka,która szczegółowo przedstawiła tematykę uchwały. 

Celem uchwały Rady Gminy jest nadanie nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej własnością 

prywatną, bezpośrednio przyległej do drogi gminnej. 

W związku z zabudową działek przy drodze wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów 

obrębu Domaszowice numerem 148/12 w celu wprowadzenia właściwej numeracji 

porządkowej nieruchomości przy niej położonych, zaistniała konieczność nazwania ulicy. 

Nadanie nazwy ulicom nie zmieni ich statusu, w dalszym ciągu do ich budowy, remontu, 

utrzymania, oznakowania zobowiązani będą właściciele terenu, na których zlokalizowana jest 

przedmiotowa droga. Ustalając nazwy ulic przeprowadzono konsultacje społeczne. Dla działki 

nr 148/12 położonej w Domaszowicach, gmina Masłów, nadaje się nazwę – Dominika Tutaja,  

Pani Ewa Chlewicka poinformowała radnych,że nazwa ulicy nie występuje na terenie Gminy 

Masłów. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa opiniuje pozytywnie 

projekt w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z 

działki nr 148/12 położonej w Domaszowicach, gmina Masłów. 

 

 

Głosowanie: 4 ,,za’’ 

 

Ad.12. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną 

składającą się z działki nr 204/8 położonej w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Temat referowała Pani Ewa Chlewicka, która szczegółowo omówiła tematykę uchwały. Celem 

uchwały Rady Gminy jest nadanie nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej własnością 

prywatną, bezpośrednio przyległej do drogi gminnej. 

W związku z zabudową działek przy drodze wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów 

obrębu Domaszowice numerem 204/8, w celu wprowadzenia właściwej numeracji 

porządkowej nieruchomości przy niej położonych, zaistniała konieczność nazwania ulicy. 

Nadanie nazwy ulicom nie zmieni ich statusu, w dalszym ciągu do ich budowy, remontu, 

utrzymania, oznakowania zobowiązani będą właściciele terenu, na których zlokalizowana jest 

przedmiotowa droga. Ustalając nazwy ulic przeprowadzono konsultacje społeczne. Dla działki 
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nr 204/8 położonej w Domaszowicach, gmina Masłów, nadaje się nazwę – Św. Ojca Pio,  Pani 

Ewa Chlewicka poinformowała radnych,że nazwa ulicy nie występuje na terenie Gminy 

Masłów. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa opiniuje pozytywnie 

projekt  uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną 

składającą się z działki nr 204/8 położonej w Domaszowicach, gmina Masłów. 

 

 

Głosowanie: 4 ,,za’’ 

 

Ad. 13. Informacja Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 

dotycząca komunalizacji działek położonych w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa, 

stanowiących drogi. 

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

szczegółowo omówiła tematykę zadania. Komunalizacja dotyczy działek nr 229/2, nr 347 oraz 

działki nr 363/2  położonych w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa, stanowiących drogi. Karty i 

spisy inwentaryzacyjne zostaną przedstawione do wiadomości Radzie Gminy, a następnie 

wyłożone do publicznej wiadomości na okres 30 dni. Po tym okresie dokumenty te zostaną 

złożone do Wojewody Świętokrzyskiego wraz z wnioskiem o wydanie decyzji stwierdzającej 

nabycie przez Gminę Masłów z mocy prawa własności działek nr  229/2, nr 347 oraz działki nr 

363/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa. 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa wnioskuje o przyjęcie 

do wiadomości i zaakceptowanie przez Radę Gminy materiałów przygotowanych do 

komunalizacji, które przed złożeniem do Wojewody będą wyłożone do publicznego 

wglądu przez okres jednego miesiąca. 

 

 

Ad. 14. 

Sprawy inne. 

Innych spraw nie wniesiono.  
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Ad. 15. 

Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów podziękowała za udział 

w komisji i o godzinie 17.20 zamknęła obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

      

 

Protokolant: Marta Maciejska                         Przewodniczący Komisji 

                   Ochrony Środowiska, 

        Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 

                 /-/ Ryszard Filipowicz 

  


