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Protokół nr  8/ 2021 

 

Z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji Gminy w dniu 20.09.2021 r. 

 

       Posiedzenie otworzyła Pani Małgorzata Kozubek – przewodnicząca Komisji do spraw 

Inwestycji. 

 

W obradach komisji uczestniczyli członkowie: 

 

- Komisji do Spraw Inwestycji, wg. załączonej listy obecności, 

 

oraz Pan Tomasz Lato – Wójt, Pani Monika Dolezińska - Włodarczyk - Wicewójt, Pani Małgorzata 

Kumór – Skarbnik Gminy Masłów, Pan Dariusz Korczyński – Kierownik Referatu Budownictwa i 

Gospodarki Przestrzennej, Pani Agnieszka Borycka – Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju 

Gminy, Pan Wojciech Fąfara – Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

środowiska, Pani Aneta Kułak – kierownik GOPS w Masłowie, Pani Anna Obara – Kierownik 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie, Pani Kamila Skłodowska - Szklany Dom w Ciekotach, 

Pan Rafał Kozieł – urbanista. 

  

Tematyka posiedzenia: 

1.  Otwarcie posiedzenia 

2.  Stwierdzenie quorum 

3.  Przyjęcie porządku obrad 

4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji 

5. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów                                                           

 za I półrocze 2021 roku 

6.  Przedstawienie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 

2021  roku 

7.  Projekt uchwały w sprawie: 

a. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Domaszowice na terenie 

gminy Masłów 

b. przystąpienia do sporządzania zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów 

c. przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Masłów na lata 2022 – 2030” oraz 

szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii,    w tym trybu 

konsultacji 

d. zmiany uchwały budżetowej Gminy 

e. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2021-2029 

f. zmiany uchwały Nr XXVIII/313/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 28 stycznia 2021 roku                 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 

g. zmiany uchwały Nr XXVIII/314/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 28 stycznia 2021 roku                

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 

8.  Sprawy inne 

9.  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 4 listopada 

2020 roku, poz. 3838) w dniu 20 września 2021 roku o godzinie 14:00, w Sali Samorządowej 

Urzędu Gminy (komisja z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – zdalny tryb 

obradowania), Przewodnicząca Komisji do spraw Inwestycji – Pani Małgorzata Kozubek otworzyła 

obrady komisji. 

Ad. 2 

Stwierdzenie quorum.  

W posiedzeniu komisji uczestniczy 7 z 7 – osobowego składu Komisji, co jest podstawą  

do podejmowania prawomocnych uchwał.  

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 3 

              Przyjęcie porządku obrad. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

 

Głosowanie: 

Za – 7; przeciw – 0; wstrzymujących się – 0; nieobecni - 0 

 

Wniosek:  

Komisja zatwierdziła porządek obrad. 

 

Ad. 4 

 Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że nie wpłynął żaden wniosek w sprawie treści zawartych                      

w protokole. 

 

Głosowanie: 

Za – 7; przeciw – 0; wstrzymujących się – 0, nieobecni - 0 

 

Wniosek:  

Komisja zatwierdziła protokół nr 4/2021. 

 

Ad. 5 

              Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów                             

za I półrocze 2021 roku 
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Głos zabrała Pani Skarbnik Małgorzata Kumór. Pani Skarbnik udzieliła szczegółowych informacji o 

przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za I półrocze 2021 roku.  

 

Głosowanie: 

Za – 5; przeciw – 0; wstrzymujących się – 2; nieobecni - 0 

 

Wniosek:  

Komisja opiniuje pozytywnie Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 

Masłów za I półrocze 2021 roku. 

 

Ad. 6 

              Przedstawienie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej                          

za I półrocze 2021 roku 

 

Głos zabrała Pani Skarbnik Małgorzata Kumór. Pani Skarbnik udzieliła szczegółowych                               

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku.  

 

Głosowanie: 

Za – 5; przeciw – 0; wstrzymujących się – 2; nieobecni - 0 

 

Wniosek:  

Komisja opiniuje pozytywnie Przedstawienie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej za I półrocze 2021 roku. 

 

Ad. 7 

 Projekt uchwały w sprawie: 

 

a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Domaszowice                        

na terenie gminy Masłów. 

W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Domaszowice  

na terenie gminy Masłów głos zabrał Pan Rafał Kozieł – urbanista. Zgłosił następujące uwagi: 

1) złożonej przez osoby fizyczne pismem zarejestrowanym w rejestrze wpływu pism                        

do Urzędu Gminy Masłów pod pozycją nr 4472 (data wpływu 20.05.2019 r.) dotyczącej 

zmiany przeznaczenia działek nr ewid. 356/3, 354/4, 353/3, 356/4, 354/5, 353/4, 356/2, 

354/3, 353/2, 349/2, 349/8, 349/10, 349/6 obręb Domaszowice na cele zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. Uwaga nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ 

przeznaczenie w/w działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną stanowiłoby 

naruszenie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Masłów zatwierdzonego uchwałą Nr XXVIII/253/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 

25 listopada 2016 r., zgodnie z którym działki te przeznaczone są jako teren rolny;   

2) złożonej przez osobę fizyczną pismem z dnia 09.12.2019 r. zarejestrowanym w rejestrze 

wpływu pism do Urzędu Gminy Masłów pod pozycją nr 10428 (data wpływu 09.12.2019 

r.), która wnosi o zmianę przeznaczenia działek o nr ewid. 148/10, 148/11, 148/5 i 148/2                 
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na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Uwaga nie zasługuje na uwzględnienie, 

ponieważ wnioskowane do zabudowy nieruchomości nie posiadają zgodnego z przepisami 

prawa prawidłowego dostępu do drogi publicznej, co składająca uwagę wskazała                          

w poprzednich uwagach złożonych do projektu planu, które to uwagi zostały uwzględnione 

przez Wójta Gminy Masłów; 

3) złożonej przez osobę fizyczną pismem z dnia 24.06.2021 r. zarejestrowanym w rejestrze 

wpływu pism do Urzędu Gminy Masłów pod pozycją nr 5262 (data wpływu 28.06.2021 r.), 

która wnosi o zmianę projektu planu w części dotyczącej działek o nr ewid. 480, 349/9, 

349/19, 347/7 i 347/6 i przeznaczenie ich na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

bądź usługowej i/lub mieszkaniowej jednorodzinnej. Uwaga nie zasługuje                                     

na uwzględnienie, ponieważ przeznaczenie ww. działek pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną bądź usługową i/lub mieszkaniową stanowiłoby naruszenie ustaleń studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów 

zatwierdzonego uchwałą Nr XXVIII/253/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 25 listopada 

2016 r., zgodnie z którym działki ta przeznaczone są jako teren rolny; 

4) złożonej przez osobę fizyczną pismem z dnia 06.07.2021 r. zarejestrowanym w rejestrze 

wpływu pism do Urzędu Gminy Masłów pod pozycją nr 5827 (data wpływu 06.07.2021 r.), 

która wnosi zmniejszenie linii zabudowy od drogi ekspresowej na działkach o nr ewid. 

172/2, 173/2, 174/3, 175/3, 176/7, 177/4 do 6 m od linii rozgraniczającej drogi ekspresowej 

nr 74. Uwaga nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ jej uwzględnienie stanowiłoby 

naruszenie ustawy o drogach publicznych zgodnie z którą obiekty budowlane                               

od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi ekspresowej winna wynosić nie mniej niż 40 m                  

od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi; 

5) złożonej przez osobę fizyczną pismem z dnia 09.07.2021 r. zarejestrowanym w rejestrze 

wpływu pism do Urzędu Gminy Masłów pod pozycją nr 6002 (data wpływu 12.07.2021 r.), 

która wnosi o zmianę projektu planu w części dotyczącej działek o nr ewid. 18/25, 18/26 

oraz 15/13 i przeznaczenie ich na cele budowlane. Uwaga nie zasługuje                                    

na uwzględnienie, ponieważ przeznaczenie ww. działek na cele budowlane stanowiłoby 

naruszenie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Masłów zatwierdzonego uchwałą Nr XXVIII/253/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 

25 listopada 2016 r., zgodnie z którym działki te przeznaczone są jako teren rolny; 

6) złożonej przez osobę fizyczną pismem z dnia 27.07.2021 r. zarejestrowanym w rejestrze 

wpływu pism do Urzędu Gminy Masłów pod pozycją nr 6428 (data wpływu 28.07.2021 r.), 

która wnosi o uwzględnienie możliwości dojazdu do jej posesji, tj. działki nr ewid. 225/1. 

Uwaga nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ zgodnie z ustaleniami planu działka 

posiada dostęp do drogi gminnej położonej na terenie gminy Górno poprzez ciąg pieszo-

jezdny oznaczony na rysunku projektu planu symbolem Kx4. Zapewnienie dojazdu                     

do konkretnej działki leży w gestii jej właściciela zgodnie z obowiązującymi przepisami 

odrębnymi; 

7) złożonej przez osobę fizyczną pismem z dnia 26.07.2021 r. zarejestrowanym w rejestrze 

wpływu pism do Urzędu Gminy Masłów pod pozycją nr 6404 (data wpływu 27.07.2021 r.), 

która wnosi o zmianę projektu planu w części dotyczącej lokalizacji dróg zaplanowanych                   

w granicach działki nr ewid. 216/26.  Uwaga nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ 

zaplanowane drogi umożliwiają zabudowę na ww. działce; 

8) złożonej przez osobę fizyczną pismem z dnia 15.07.2021 r. zarejestrowanym w rejestrze 

wpływu pism do Urzędu Gminy Masłów pod pozycją nr 6276 (data wpływu 21.07.2021 r.), 
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która wnosi o zmianę przeznaczenia działek o nr ewid. 148/10, 148/11, 148/5 i 148/2 na cele 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Uwaga nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ 

wnioskowane do zabudowy nieruchomości nie posiadają zgodnego z przepisami prawa 

prawidłowego dostępu do drogi publicznej, co składająca uwagę wskazała w poprzednich 

uwagach złożonych do projektu planu, które to uwagi zostały uwzględnione przez Wójta 

Gminy Masłów; 

9) złożonej przez osobę fizyczną pismem z dnia 17.06.2021 r. zarejestrowanym w rejestrze 

wpływu pism do Urzędu Gminy Masłów pod pozycją nr 5313 (data wpływu 18.06.2021 r.), 

która wnosi o wyjaśnienie czy droga oznaczona symbolem KD-D5 obejmuje działkę                       

nr ewid. 81/39. Uwaga nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ zgodnie z rysunkiem 

projektu planu szerokość drogi w liniach rozgraniczających jest zmienna i wynosi od 8 m      

do 12. Droga ta liniami rozgraniczającymi nie obejmuje działki nr ewid. 81/39; 

10) złożonej przez osobę fizyczną pismem z dnia 

20.07.2021 r. zarejestrowanym w rejestrze wpływu pism do Urzędu Gminy Masłów pod 

pozycją nr 6260 (data wpływu 21.07.2021 r.), która wnosi o zmianę szerokości drogi 

oznaczonej symbolem KD-D5 w liniach rozgraniczających na 8 m. Uwaga nie zasługuje na 

uwzględnienie, ponieważ zgodnie z rysunkiem projektu planu szerokość drogi w liniach 

rozgraniczających jest zmienna i wynosi od 8 m do 12. Droga ta liniami rozgraniczającymi 

nie obejmuje działki nr ewid. 81/39.  

 

Głosowanie: 

Za –7; przeciw – 0; wstrzymujących się – 0; nieobecni – 0 

Wniosek:  

Komisja opiniuje pozytywnie Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Domaszowice na terenie gminy Masłów.. 

b) przystąpienia do sporządzania zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów. 

W sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów głos zabrał Pan Dariusz Korczyński 

– Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej. Kierownik udzielił obszernych 

wyjaśnień. 

 

Głosowanie: 

Za –5; przeciw – 0; wstrzymujących się – 2; nieobecni – 0 

 

Wniosek:  

Komisja opiniuje pozytywnie Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany                  

nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy 

Masłów. 
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c)  przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Masłów na lata 2022 – 2030” 

oraz szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii,   w tym trybu 

konsultacji 

W sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Masłów na lata 2022 – 2030” 

oraz szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii,   w tym trybu 

konsultacji głos zabrała Pani Agnieszka Borycka – Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gminy. 

 

Głosowanie: 

Za – 7; przeciw – 0; wstrzymujących się – 0; nieobecni – 0 

 

Wniosek:  

Komisja opiniuje pozytywnie Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii 

Rozwoju Gminy Masłów na lata 2022 – 2030” oraz szczegółowego trybu i harmonogramu 

opracowania projektu strategii,   w tym trybu konsultacji. 

d)  zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Szczegóły projektu przedstawiła Pani Skarbnik Małgorzata Kumór. Następnie wywiązała się 

dyskusja, w której wzięli udzieł Radni Pan Tomasz Ksel oraz Pan Ryszard Piotr Szymczuch. 

 

Głosowanie: 

Za – 7; przeciw – 0; wstrzymujących się – 0; nieobecni - 0 

 

Wniosek:  

Komisja opiniuje pozytywnie Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy  

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

Szczegóły projektu przedstawiła Pani Skarbnik Małgorzata Kumór. Następnie wywiązała się 

dyskusja, w której wzięli udział Radny Pan Tomasz Ksel. 

 

Głosowanie: 

Za – 7; przeciw – 0; wstrzymujących się – 0; nieobecni – 0 

 

Wniosek:  

Komisja opiniuje pozytywnie Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Masłów na lata 2021 – 2029. 

f)  zmiany uchwały Nr XXVIII/313/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 28 stycznia 2021     

roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 

Szczegóły projektu przedstawiła Pani Skarbnik Małgorzata Kumór. Następnie wywiązała się 

dyskusja, w której wzięli udział Radny Pan Ryszard Piotr Szymczuch. 
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Głosowanie: 

Za – 7; przeciw – 0; wstrzymujących się – 0; nieobecni – 0 

 

Wniosek:  

Komisja opiniuje pozytywnie Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/313/2021 

Rady Gminy Masłów z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej                    

dla Powiatu Kieleckiego. 

g)  zmiany uchwały Nr XXVIII/314/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 28 stycznia 2021     

roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 

Szczegóły projektu przedstawiła Pani Skarbnik Małgorzata Kumór.. 

Głosowanie: 

Za – 7; przeciw – 0; wstrzymujących się – 0; nieobecni – 0 

 

Wniosek:  

Komisja opiniuje pozytywnie Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/314/2021 

Rady Gminy Masłów z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej                    

dla Powiatu Kieleckiego. 

Ad. 8  

 Sprawy inne. 

Na zakończenie obrad wywiązała się dyskusja dotycząca między innymi sygnalizacji świetlnej                  

w miejscowości Dąbrowa (obok Solo), szlabanu nad zalewem w Cedzynie od strony Woli 

Kopcowej, miejscowego planu zagospodarowania Domaszowic, altany w Masłowie Pierwszym.              

W dyskusji wzięli udział Pani Monika Dolezińska - Włodarczyk – Wicewójt, Pani Skarbnik 

Małgorzata Kumór, Pan Dariusz Korczyński - Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki 

Przestrzennej oraz Radni Pani Małgorzata Kozubek, Pan Ryszard Jan Filipowicz, Pan Janusz Obara, 

Pan Zenon Adam Pedrycz.  

  

Ad. 9 

Zakończenie obrad. 

 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodnicząca Komisji podziękowała za udział w komisji  

i o godz. 17.14 zamknęła obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokołowała:  

Ewelina Dąbrowska  
                                                                                                            

                                                                                                     Przewodnicząca Komisji 

                                                                                                         Inwestycji 


