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Protokół nr 8/2021 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 

w dniu 20.09.2021 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

Pan Ryszard Filipowicz-przewodniczący 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 

Proponowany porządek obrad: 

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) zmiany uchwały nr XIX/222/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Masłów 

d) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

e) sprzedaży działki nr 208/1 w Ciekotach, stanowiącej własność Gminy Masłów 

f)  zmiany uchwały budżetowej Gminy 

g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2021-2029 
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h) zmiany uchwały Nr XXVIII/313/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 28 stycznia 2021 

roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 

i) 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 

 

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 20 września o godzinie 14:00 odbyło się w trybie hybrydowym 

(stacjonarno – zdalnym) 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. 

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 3 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:3, PRZECIW:0, WSTRZYMUJE SIĘ:0, NIEOBECNI:1 

WYNIKI IMIENNE: 

ZA (3) Ryszard Filipowicz, 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 3 „za”, jednogłośnie przyjęła protokół nr 



3 

7/2021 z posiedzenia komisji z dnia 19.07.2021). 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

ZA:3, PRZECIW:0, WSTRZYMUJE SIĘ:0,  NIEOBECNI:1 

WYNIKI IMIENNE: 

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

 

Ad. 5.Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za I 

półrocze 2021 roku 

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

przedstawienie informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Masłów za I półrocze 2021 

roku 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa przyjęła informację 

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za I półrocze 2021 roku 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

ZA:3, PRZECIW:0, WSTRZYMUJE SIĘ:0,  NIEOBECNI:1, 

WYNIKI IMIENNE: 

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

 

Ad. 6. Przedstawienie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 

I półrocze 2021 roku 

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

tematykę uchwały. 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa  przyjęła informację 

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

ZA:3, PRZECIW:0, WSTRZYMUJE SIĘ:0,  NIEOBECNI:1, 

WYNIKI IMIENNE: 

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

 

Ad.7a Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Domaszowice na terenie gminy Masłów 

Temat referował urbanista Pan Rafał Kozieł, który szczegółowo omówił tematykę uchwały. 
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Poinformował, że projekt został przygotowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 

Przedstawił uwagi, które wpłynęły do planu i nie zostały uwzględnione. 

Uwaga nr 1 dotyczyła 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. 

Uwaga nr 2 dotyczyła  zmiany 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 

Uwaga nr 3  dotyczyła zmiany 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. 

Uwaga nr 4 dotyczy zmniejszenia 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. 

Uwaga nr 5  dotyczy zmiany 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 

Uwaga nr 6  dotyczy uwzględnienia 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 
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działki leży w gestii jej właściciela zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

Uwaga nr 7 dotyczy zmiany 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 

Uwaga nr 8  dotyczy zmiany 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 

Uwaga nr 9 i 10  dotyczy wyjaśnienia 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 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Domaszowice na terenie gminy Masłów 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

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

WYNIKI IMIENNE: 

ZA (2) Ryszard Filipowicz, Janusz Obara, 

WSTRZYMUJE SIĘ (1) Zenon Pedrycz 

 

Ad.7b Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany nr 2 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie 

gminy Masłów 

Temat przedstawił kierownik referatu budownictwa i gospodarki przestrzennej Dariusz 

Korczyński , który szczegółowo omówił tematykę uchwały. Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów dotyczy 

działki o nr ewid.175/1, części działki o nr ewid.174 oraz części działki o nr ewid. 176/1 

położonych w obrębie Wiśniówka. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowe działki w części objętej zmianą, znajdują się 

na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu w planie MN1 w terenach 
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zieleni łęgowej o symbolu w planie Z oraz w terenach wód śródlądowych powierzchniowych 

płynących o symbolu w planie WS. Zgodnie  z zapisami planu na terenach MN1 dopuszcza się 

realizację usług, tj. obiektów i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia sprzedaży towarów i 

świadczenia usług, w tym handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży towarów i świadczenia 

usług w tym handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży nieprzekraczającej 200m2, 

gastronomii, usług, turystyki, zdrowia i odnowy biologicznej, działalności biurowej, kultury i 

rozrywki, rzemiosła w tym usługi publiczne o których mowa w art. 6 pkt. 6 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. Przedmiotowa zmiana planu miejscowego ma na celu utrzymanie 

dotychczasowego przeznaczenia w/w terenów ze zmianą następujących wskaźników 

urbanistycznych dla terenu MN1: zwiększenie udziału powierzchni terenu, na którym możliwa 

będzie realizacja usług z 40% na 49%; zwiększenie powierzchni zabudowy terenu z 40% na 

45% oraz zwiększenie powierzchni sprzedaży obiektów usługowych z 200m2 na 550m2. 

Przewidywane rozwiązania planu są zgodne z obowiązującym Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany nr 2 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy 

Masłów 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

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

WYNIKI IMIENNE: 

ZA (2) Ryszard Filipowicz, Janusz Obara, 

WSTRZYMUJE SIĘ (1) Zenon Pedrycz 

Ad.7c Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/222/2020 w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów 

Temat przedstawił kierownik referatu rolnictwa gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 

Pan Wojciech Fąfara, który szczegółowo omówił tematykę uchwały. Wprowadzenie zmiany do 

przedmiotowej uchwały wynika z potrzeby określenia  ilości i rodzajów pojemników oraz 

częstotliwości odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.  Zgodnie z zapisem art 6 ust.1  ustawy 

z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r poz. 

888) właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani  do ponoszenia opłat za 



7 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, a wykonując obowiązek określony 

w art 5 ust.1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług 

wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorce odbierającego 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności 

regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust.2 Z uwagi na potrzebę określenia szczegółowych 

zasad selektywnego zbierania i odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne podjęcie  niniejszej uchwały jest 

zasadne. 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/222/2020 w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

ZA:3, PRZECIW:0, WSTRZYMUJE SIĘ:0,  NIEOBECNI:1, 

WYNIKI IMIENNE: 

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

 

Ad.7d Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

Temat przedstawił kierownik referatu rolnictwa gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 

Pan Wojciech Fąfara, który szczegółowo omówił tematykę uchwały. Obowiązek podjęcia 

przedmiotowej uchwały wynika z dyspozycji art.6 ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. O 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r poz. 888), który stanowi, że rada 

gminy określi w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz 

właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani  do ponoszenia opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rzecz gminy, a wykonując obowiązek określony w art 5 ust.1 pkt 

3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych 

przez: 

1) gminna jednostkę organizacyjna lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych lub 
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2) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorce odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w 

art. 9b ust.2 

Górne stawki określone w przedmiotowej uchwale są stawkami maksymalnymi, jakie mogą 

pobierać przedsiębiorcy posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej bądź zezwolenie 

na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych. Powyższe stawki stosowane są w przypadku, gdy właściciel 

nieruchomości nie zawrze umowy na świadczenie usług w w/w zakresie. W tym przypadku 

gmina jest zobowiązana zorganizować odbiór odpadów komunalnych bądź opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych od tych właścicieli. Na podstawie decyzji administracyjnej, 

nakładany jest obowiązek wnoszenia przez właścicieli nieruchomości opłaty wyliczonej w 

oparciu o uchylone górne stawki. Decyzja wydawana jest na okres  roku i nadaje się jej rygor 

natychmiastowej wykonalności. W przypadku gdy właściciel na co najmniej  3 miesiące przed 

upływem daty  jej obowiązywania nie przedstawi umowy, wydawana jest kolejna decyzja, 

przedłużająca ważność dotychczasowej. Uiszczane opłaty stanowią dochód budżetu gminy i 

podlegają ściąganiu w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 

2021r poz 1540). Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

stosuje się wyższe stawki, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny. Z uwagi na zmiany cen za usługi w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych oraz odbioru odpadów komunalnych podjęcie niniejszej uchwały jest 

zasadne. 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

ZA:3, PRZECIW:0, WSTRZYMUJE SIĘ:0,  NIEOBECNI:1, 

WYNIKI IMIENNE: 

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

 

Ad.7e Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 208/1 w Ciekotach, stanowiącej 

własność Gminy Masłów 
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Temat przedstawił kierownik referatu rolnictwa gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 

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

właścicielem działki położonej w Ciekotach oznaczonej nr 208/1 o powierzchni 0,0036 ha. 

Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Ciekoty, zatwierdzonym uchwałą  Nr XI/128/2019 z dnia 19 września 

2019r. Rady Gminy Masłów, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego poz. 3911 z dnia 9 października 2019r. pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. Sprzedaż działki podyktowana jest koniecznością wybudowania stacji 

transformatorowej kontenerowej, zgodnie z realizacją zadania pt. „Skablowanie linii SN 15kV 

GPZ Piaski-GPZ Występa – Etap V” – PGE Dystrybucja S.A., RE Kielce. Nabyciem ww. 

nieruchomości zainteresowana jest spółka PGE Dystrybucja S.A. 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. 

Dz. U. z 2020r. poz. 1990) nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie 

wieczyste w drodze przetargu. 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  sprzedaży działki nr 208/1 w Ciekotach, stanowiącej 

własność Gminy Masłów 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

ZA:3, PRZECIW:0, WSTRZYMUJE SIĘ:0,  NIEOBECNI:1, 

WYNIKI IMIENNE: 

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

 

Ad. 7f Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

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 uchwały budżetowej gminy Masłów 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

ZA:3, PRZECIW:0, WSTRZYMUJE SIĘ:0,  NIEOBECNI:1, 

WYNIKI IMIENNE: 

ZA (3) Ryszard Filipowicz, Janusz Obara, Zenon Pedrycz 
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Ad.7g 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:0,  NIEOBECNI:1, 

WYNIKI IMIENNE: 

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

 

Ad.7h 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 

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

tematykę uchwały. Pomoc finansowa dla Powiatu Kieleckiego dotyczy realizacji zadania 

bieżącego pn. „Wykonania odwodnienia fragmentu drogi powiatowej nr 0312T na południe od 

drogi S74 na odcinku posesji nr 84 w kierunku ul. Sandomierskiej w Domaszowicach” 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała 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 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

ZA:3, PRZECIW:0, WSTRZYMUJE SIĘ:0,  NIEOBECNI:1, 

WYNIKI IMIENNE: 

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

 

Ad.7i Projekt uchwały w sprawie zmiany zmiany uchwały Nr XXVIII/314/2021 Rady 

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

Powiatu Kieleckiego 

Temat referowała Pani Małgorzata Kumór- Skarbnik Gminy, która szczegółowo omówiła 
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tematykę uchwały. Pomoc finansowa dla Powiatu Kieleckiego dotyczy realizacji zadania 

inwestycyjnego pn. „Uregulowanie spływu wód pod drogą powiatową nr 0308 

T (na działce 458/1) w Dolinie Marczakowej. 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  zmiany zmiany uchwały Nr XXVIII/314/2021 Rady 

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

Powiatu Kieleckiego 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

ZA:3, PRZECIW:0, WSTRZYMUJE SIĘ:0,  NIEOBECNI:1, 

WYNIKI IMIENNE: 

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

 

Ad.8.Sprawy inne 

Innych spraw nie wniesiono 

 

Ad.9. Zakończenie obrad 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Gospodarki 

Nieruchomościami i Rolnictwa Pan Ryszard Filipowicz podziękował za udział w komisji 

i o godzinie 17:15  zamknął obrady komisji. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokolant:  Marta Maciejska 

 

                                                                                          Przewodniczący Komisji 

                                                Ochrony Środowiska, 

       Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 

                                                                                                   /-/ Ryszard Filipowicz 


