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Protokół nr 5/2021 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 

w dniu 17.05.2021 

 

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 Wojciech Fąfara – kierownik referatu RGKiOŚ 

Pani Marta Maciejska- inspektor ds. systemu gospodarki odpadami 

Proponowany porządek obrad: 

1) Otwarcie posiedzenia. 

2) Stwierdzenie quorum. 

3) Przyjęcie porządku obrad. 

4) Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji 

5)  Projekt uchwały w sprawie: 

a) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za zagospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym 

b) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

c) zmiany uchwały budżetowej Gminy 

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2021 – 2029 

e) zmiany uchwały Nr XXIX/326/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie pomnika przyrody o nazwie "Wielki Kamień" 

6)  Sprawy inne 

7) Zakończenie obrad 
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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 17 maja 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 

4/2021 z posiedzenia komisji z dnia 26.04.2021) 

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. 5a.  Projekt uchwały  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za 

zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące 

odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wraz z autopoprawką 

Temat przedstawił Pan Tomasz Lato- Wójt Gminy Masłów, który szczegółowo omówił 

tematykę uchwały. Przedstawił projekt uchwały z autopoprawką w nawiązaniu do pierwotnej 

wersji uchwały w którym ustala się miesięczną stawkę opłaty od właścicieli nieruchomości w 

wysokości 20,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego na terenie 

nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w 

sposób selektywny oraz ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym,  w wysokości 1,00 zł miesięcznej opłaty od każdego 

mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Wójt Gminy przedstawił koszty odbioru i 

transportu odpadów jakie ponosiła gmina na rzecz firmy ENERIS Surowce S.A w roku 

2020/2021 oraz szacowane koszty jakie będzie ponosić na rzecz firmy Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk, która będzie odbierała odpady w roku 2021/2022r.. 

Szczegółowo omówił ilości odbieranych odpadów komunalnych przez ENERIS Surowce S.A 

oraz koszty odbioru i transportu, a także ceny za zagospodarowanie odpadów w Promniku.  

Wyjaśnił, że podjęcie niniejszej uchwały jest podyktowane koniecznością pokrycia kosztów 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6r ust. 2 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych 

opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej 

w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Pani Małgorzata Kumór- 

skarbnik Gminy Masłów poinformowała, że obowiązujące dotychczas stawki opłat nie pokryją 

kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Masłów w związku z powyższym konieczne 

jest podniesienie stawki opłaty. Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

ustalono na podstawie kalkulacji w której uwzględniono szacowane roczne koszty obsługi 
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systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Masłów (uwzględniające wzrost cen na 

transport i odbiór odpadów), liczbę osób zadeklarowanych w systemie na dzień 30.04.2021 

oraz osób korzystających z ulgi na kompostowanie. W kalkulacji uwzględniono również roczny 

procentowy wskaźnik opłaty za gospodarowanie odpadami wyliczony na podstawie lat 

poprzednich w stosunku do wymiaru za dany rok. 

 W trakcie długiej dyskusji Radnych Gminy Masłów nad projektem uchwały, padł 

wniosek Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i 

Rolnictwa Pana Ryszarda Filipowicza, aby zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym wynosiło 2,00 zł miesięcznej opłaty od każdego mieszkańca 

zamieszkującego daną nieruchomość. Większe zwolnienie dla osób posiadających 

kompostownik według Radnego może wpłynąć na to, że więcej osób będzie kompostować 

bioodpady w kompostowniku przydomowym i tym samym zmniejszy się ilość oddawanych 

odpadów do instalacji. Radni wypowiadali się na temat zaproponowanego wniosku i w wyniku 

dyskusji postanowiono, aby głosować za stawkami za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wynoszącymi odpowiednio 20,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego na 

terenie nieruchomości, oraz 18,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego na 

terenie nieruchomości w przypadku gdy posiada kompostownik przydomowy. 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za 

zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym wraz z autopoprawką 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

ZA:2, PRZECIW:1, WSTRZYMUJE SIĘ:1,  NIEOBECNI:0, 

WYNIKI IMIENNE: 

ZA (2) Ryszard Filipowicz Janusz Obara, 

PRZECIW (1) Zenon Pedrycz 

WSTRZYMUJE SIĘ (1) Bernarda Komorowska 
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Ad 5b. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z autopoprawką 

Temat referował Pat Tomasz Lato Wójt Gminy Masłów, który omówił tematykę uchwały wraz 

z autopoprawka wynikającą ze zmiany uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części 

z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.  Wzór deklaracji ulega 

zmianie w związku z pkt.7 objaśnień, który zawiera tabelę ze stawkami opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Ustalając nowe stawki opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi należy zmienić informację o stawkach w deklaracji tak by osoby 

wypełniające deklaracje mogły korzystać z obecnie obowiązujących stawek. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z autopoprawką 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

ZA:2, PRZECIW:1, WSTRZYMUJE SIĘ:1,  NIEOBECNI:0, 

WYNIKI IMIENNE: 

ZA (2) Ryszard Filipowicz, Janusz Obara, 

PRZECIW (1) Bernarda Komorowska 

WSTRZYMUJE SIĘ (1) Zenon Pedrycz 

 

Ad. 5c. 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:3, PRZECIW:0, WSTRZYMUJE SIĘ:1,  NIEOBECNI:0, 
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WYNIKI IMIENNE: 

ZA (3) Ryszard Filipowicz, Janusz Obara, Zenon Pedrycz 

WSTRZYMUJE SIĘ (1) Bernarda Komorowska 

 

Ad.5d. 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:3, PRZECIW:0, WSTRZYMUJE SIĘ:1,  NIEOBECNI:0, 

WYNIKI IMIENNE: 

ZA (3) Ryszard Filipowicz, Janusz Obara, Zenon Pedrycz 

WSTRZYMUJE SIĘ (1) Bernarda Komorowska 

 

Ad.5e. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/326/2021 Rady Gminy 

Masłów z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie pomnika przyrody o nazwie "Wielki Kamień" 

Temat referował Pan Tomasz Lato – Wójt Gminy Masłów, który omówił tematykę uchwały. W 

dniu 25 lutego 2021r. Odbyła się XXIX sesja Rady Gminy Masłów, na której między innymi 

została podjęta uchwała nr XXIX/326/2021 w sprawie pomnika przyrody o nazwie „Wielki 

Kamień”. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego. Podczas przenoszenia treści uchwały do Legislatora, w załączniku nr 1 do 

uchwały wprowadzone zostały współrzędne punktów załamania granic pomnika przyrody, w 

układzie współrzędnych PL-1992e, nie dodano Mapy określającej lokalizację pomnika 

przyrody „Wielki Kamień”, co stanowi błąd pisarski. Niniejsza uchwała porządkuje zapisy 

zawarte w załącznikach. Zmiana nie prowadzi do merytorycznej zmiany tekstu powyższego 

aktu prawnego. 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/326/2021 Rady Gminy 



7 

Masłów z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie pomnika przyrody o nazwie "Wielki Kamień" 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

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

WYNIKI IMIENNE: 

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

 

Ad.6.Sprawy inne 

Innych spraw nie wniesiono. 

 

Ad.7. Zakończenie obrad 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Gospodarki 

Nieruchomościami i Rolnictwa Pan Ryszard Filipowicz podziękował za udział w komisji 

i o godzinie 19.11  zamknął obrady komisji. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokolant:  Marta Maciejska 

 

                                                                                                     Przewodniczący Komisji 

                  Ochrony Środowiska, 

       Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 

                                                                                                   /-/ Ryszard Filipowicz 


