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Protokół nr 4/2021 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 

w dniu 26.04.2021 

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

Pan Ryszard Filipowicz-przewodniczący komisji, 

Pani Bernarda Komorowska- zastępca przewodniczącego komisji, 

Pan Janusz Obara – członek komisji. 

Pan Zenon Pedrycz- członek komisji 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

W obradach Komisji uczestniczyli również: 

Pan Tomasz Lato – Wójt Gminy Masłów 

Pani Monika Dolezińska-Włodarczyk- zastępca Wójta Gminy Masłów 

Pani Małgorzata Kumór -skarbnik Gminy Masłów, 

Pan Dariusz Korczyński – kierownik referatu BiGP, 

Pan Wojciech Fąfara – kierownik referatu RGKiOŚ 

Proponowany 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 507 położonej w Brzezinkach oraz zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy 

6) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie wydzierżawienie części 

działki nr 14/33 o powierzchni 0,1006 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa, 

w miejscowości Wiśniówka oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy 

7) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

części działki nr 258/6 położonej w Woli Kopcowej, części działki nr 1033/8 położonej 

w Masłowie Drugim i części działki nr 875/1 położonej w Masłowie Pierwszym oraz 

zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

8) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części 

działki nr 432/2 położonej w Mąchocicach Kapitulnych wraz ze zlokalizowanymi na 

niej budynkami gospodarczymi oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy 

9) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 
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10) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów 

na lata 2021 – 2029 

11)  Sprawy inne 

12) Zakończenie obrad 

 

Ad. 1.Otwarcie posiedzenia. 

Stosownie do § 65 Statutu Gminy Masłów przyjętego uchwałą nr XXV/282/2020 Rady Gminy 

Masłów z dnia 29 października 2020 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego z 2020 

roku, poz. 3838) w dniu 26 kwietnia o godzinie 14:00 odbyło się wspólne zdalne posiedzenie  

Komisji Ochrony Środowiska Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Komisji Budżetu i 

Finansów, Komisji ds. Inwestycji, Komisji Oświaty Kultury Pomocy Społecznej i Promocji 

Gminy. Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Gminy i przekazał prowadzenie obrad 

Przewodniczącemu Komisji Budżetu i Finansów. Obradom Komisji Ochrony Środowiska, 

Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa przewodniczył Przewodniczący Komisji Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pan Ryszard Filipowicz. 

 

Ad. 2.Stwierdzenie quorum. 

W posiedzeniu uczestniczyło 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. 

Komisja przyjęła porządek obrad. 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

ZA:4, PRZECIW:0, WSTRZYMUJE SIĘ:0, NIEOBECNI:0 

WYNIKI IMIENNE: 

ZA (4) Ryszard Filipowicz, Bernarda Komorowska, Janusz Obara, Zenon Pedrycz 

 

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji 

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa – 

Pan Ryszard Filipowicz poinformował, że nie wpłynął żaden wniosek w sprawie treści 

zawartych w protokole. Komisja, w głosowaniu 4 „za”, jednogłośnie przyjęła protokół nr 

3/2021 z posiedzenia komisji z dnia 22.03.2021) 
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WYNIKI GŁOSOWANIA: 

ZA:4, PRZECIW:0, WSTRZYMUJE SIĘ:0,  NIEOBECNI:0 

WYNIKI IMIENNE: 

ZA (4) Ryszard Filipowicz, Bernarda Komorowska, Janusz Obara, Zenon Pedrycz 

 

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

dzierżawy części działki nr 507 położonej w Brzezinkach oraz zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

Temat przedstawił kierownik referatu rolnictwa gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 

Pan Wojciech Fąfara, który szczegółowo omówił tematykę uchwały. W związku z realizacją 

projektu budowy sieci kanalizacyjnej pod tytułem „Kompleksowa ochrona wód podziemnych 

aglomeracji kieleckiej” z udziałem unijnego Funduszu Spójności spółka „Wodociągi 

Kieleckie” dzierżawiła na podstawie umowy dzierżawy część działki oznaczoną numerem 

ewid. 507 położoną w Brzezinkach, będącą własnością Gminy Masłów i znajdującą się w 

trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Brzezinkach z przeznaczenie, na umieszczenie tablic 

pamiątkowych.   

W związku z tym, że termin dotychczasowej umowy upłynął w dniu 28.02.2021r., a okres 

trwałości ww. Projektu i obowiązek informowania o dofinansowaniu unijnym upływa dn. 

28.02.2022r. „ Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem o zawarcie umowy na 

okres wskazany jw. W świetle obowiązujących przepisów ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności 

nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w 

użytkowanie wieczyste w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także 

mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne 

(aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych 

oraz jako majątek tworzonych fundacji. Zgodnie z art. 43 ust.2. pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1990r. O gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r. poz 1990) jednostka organizacyjna 

ma prawo do korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do 

oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas dłuższy niż 

czas na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem, 

właściwego organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 

3 lat, albo za zgodą tych organów, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 

3 lata lub czas nieoznaczony, jednak na okres nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony 

trwały zarząd. Mając na względzie powyższe, wydzierżawienie powyższych nieruchomości na 
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okres do 28.02.2022r. Oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

jest zasadne. 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy części działki nr 507 położonej w Brzezinkach oraz zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

ZA:4, PRZECIW:0, WSTRZYMUJE SIĘ:0,  NIEOBECNI:0, 

WYNIKI IMIENNE: 

ZA (4) Ryszard Filipowicz, Bernarda Komorowska, Janusz Obara, Zenon Pedrycz 

 

Ad.6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie wydzierżawienie części 

działki nr 14/33 o powierzchni 0,1006 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa, w 

miejscowości Wiśniówka oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy 

Temat przedstawił kierownik referatu rolnictwa gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 

Pan Wojciech Fąfara, który szczegółowo omówił tematykę uchwały.  Gmina jest właścicielem 

działki nr 14/33 o powierzchni 0,2554 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa w 

miejscowości Wiśniówka. Przedmiotem dzierżawy jest część powyższej działki o powierzchni 

0,1006ha. Ten teren jest dzierżawiony przez Firmę „Ekobox” Spółka Akcyjna, która jest 

zainteresowana kontynuacją dzierżawy. Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 

marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) 

uchwała rady gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony 

do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomości; do 

czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. 

Z delegacji tego przepisu wynika również, że wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik 

mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia tych umów. 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie wydzierżawienie części 

działki nr 14/33 o powierzchni 0,1006 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa, w 

miejscowości Wiśniówka oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy 
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WYNIKI GŁOSOWANIA: 

ZA:4, PRZECIW:0, WSTRZYMUJE SIĘ:0,  NIEOBECNI:0, 

WYNIKI IMIENNE: 

ZA (4) Ryszard Filipowicz, Bernarda Komorowska, Janusz Obara, Zenon Pedrycz 

 

Ad.7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

części działki nr 258/6 położonej w Woli Kopcowej, części działki nr 1033/8 położonej w 

Masłowie Drugim i części działki nr 875/1 położonej w Masłowie Pierwszym oraz zgody 

na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

Temat przedstawił kierownik referatu rolnictwa gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 

Pan Wojciech Fąfara, który szczegółowo omówił tematykę uchwały.   W związku z realizacją 

projektu budowy sieci kanalizacyjnej pod tytułem „Kompleksowa ochrona wód podziemnych 

aglomeracji kieleckiej” z udziałem unijnego Funduszu Spójności spółka „Wodociągi 

Kieleckie” dzierżawiła na podstawie umowy dzierżawy część działek będących własnością 

Gminy Masłów oznaczonych numerami nr.258/6 położona w Woli Kopcowej, nr 1033/8 

położona w Masłowie Drugim i nr 875/1 położona w Masłowie Pierwszym z przeznaczeniem  

na umieszczenie tablic pamiątkowych.   

W związku z tym, że termin dotychczasowej umowy upłynął w dniu 28.02.2021r., a okres 

trwałości ww. Projektu i obowiązek informowania o dofinansowaniu unijnym upływa dn. 

28.02.2022r. „ Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem o zawarcie umowy na 

okres wskazany jw. W świetle obowiązujących przepisów ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności 

nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w 

użytkowanie wieczyste w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także 

mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne 

(aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych 

oraz jako majątek tworzonych fundacji. Stosownie do powołanej ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminu należy podejmowanie 

uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, 

dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania 

lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lun na czas nieoznaczony. Oddanie 

nieruchomości gminnych w dzierżawę, najem bądź uzytkownia na okres dłuższy niż 3 lata lun 

na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Z delegacji tego przepisu wynika również, 

że wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od 
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obowiązku przetargowego zawarcia tych umów. 

Mając na względzie powyższe, wydzierżawienie powyższych nieruchomości na okres do 

28.02.2022r. Oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy jest 

zasadne. 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy części działki nr 258/6 położonej w Woli Kopcowej, części działki nr 1033/8 

położonej w Masłowie Drugim i części działki nr 875/1 położonej w Masłowie Pierwszym oraz 

zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

ZA:4, PRZECIW:0, WSTRZYMUJE SIĘ:0,  NIEOBECNI:0, 

WYNIKI IMIENNE: 

ZA (4) Ryszard Filipowicz, Bernarda Komorowska, Janusz Obara, Zenon Pedrycz 

 

Ad.8 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

części działki nr 432/2 położonej w Mąchocicach Kapitulnych wraz ze zlokalizowanymi 

na niej budynkami gospodarczymi oraz zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy 

Temat przedstawił kierownik referatu rolnictwa gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 

Pan Wojciech Fąfara, który szczegółowo omówił tematykę uchwały. Gmina Masłów jest 

właścicielem działki nr 432/2 o pow. 0,0939 ha położonej w Mąchocicach Kapitulnych. 

Dotychczasowy najemca korzystał z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i celem 

określonym w wykonywanej umowie, wnosząc w terminie należne opłaty. Złożonym 

wnioskiem najemca zwrócił się o zawarcie kolejnej umowy najmu na dalszy okres. Zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat zostaje 

zawarta kolejna umowa na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama 

nieruchomość zastosowania znajduje zasada, zgodnie z którą wymagana jest indywidualna 

uchwała Rady Gminy, o której mowa w art.18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

(t.t. Dz. U. Z 2020r. poz 713 ze zm) o samorządzie gminnym. Z delegacji tego przepisu wynika 

również, że wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie 

od obowiązku przetargowego zwarcia tych umów. 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pozytywnie 



7 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

części działki nr 432/2 położonej w Mąchocicach Kapitulnych wraz ze zlokalizowanymi na niej 

budynkami gospodarczymi oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

ZA:4, PRZECIW:0, WSTRZYMUJE SIĘ:0,  NIEOBECNI:0, 

WYNIKI IMIENNE: 

ZA (4) Ryszard Filipowicz, Bernarda Komorowska, Janusz Obara, Zenon Pedrycz 

 

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów 

Temat referowała Pani Małgorzata Kumór- Skarbnik Gminy, która szczegółowo omówiła 

tematykę uchwały. 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej gminy Masłów 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

ZA:4, PRZECIW:0, WSTRZYMUJE SIĘ:0,  NIEOBECNI:0, 

WYNIKI IMIENNE: 

ZA (4) Ryszard Filipowicz, Bernarda Komorowska, Janusz Obara, Zenon Pedrycz 

 

Ad.10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Masłów na lata 2021 – 2029 

Temat referowała Pani Małgorzata Kumór- Skarbnik Gminy, która szczegółowo omówiła 

tematykę uchwały. 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Masłów na lata 2021 – 2029 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

ZA:4, PRZECIW:0, WSTRZYMUJE SIĘ:0,  NIEOBECNI:0, 

WYNIKI IMIENNE: 

ZA (4) Ryszard Filipowicz, Bernarda Komorowska, Janusz Obara, Zenon Pedrycz 
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 Ad.11.Sprawy inne 

Pan Wójt Tomasz Lato poinformował radnych o rozstrzygnięciu przetargu na „ Świadczenie 

usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy Masłów  oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie w okresie od  

1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku ”. Najkorzystniejszą ofertę złożona została przez 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk Wola Jachowa 94A 26-008 Góro. 

Poinformował także o kwotach jakie złożyli pozostali oferenci. Radni poruszyli tematy 

związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi oraz wysokością stawki za odbiór 

odpadów. 

Ad.12. Zakończenie obrad 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Gospodarki 

Nieruchomościami i Rolnictwa Pan Ryszard Filipowicz podziękował za udział w komisji 

i o godzinie 16.00  zamknął obrady komisji. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokolant:  Marta Maciejska 

 

                                                                                                     Przewodniczący Komisji 

                  Ochrony Środowiska, 

       Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 

                                                                                                   /-/ Ryszard Filipowicz 


