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Protokół nr 9/2021 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 

w dniu 25.10.2021r. 

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 Małgorzata Kumór -skarbnik Gminy Masłów, 

Pan Wojciech Fąfara – kierownik referatu RGKiOŚ 

Pan Dariusz Korczyński- kierownik referatu BIGP 

Pani Joanna Broniek dyrektor Szkoły Podstawowej w Mąchocicach – Scholasterii im. Stefana 

Żeromskiego 

Proponowany porządek obrad: 

1) Otwarcie posiedzenia. 

2) Stwierdzenie quorum. 

3) Przyjęcie porządku obrad. 

4) Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji 

5) Projekt uchwał w sprawie: 

a)  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości zabudowanej 

budynkiem Szkoły Podstawowej w Mąchocicach – Scholasterii im. Stefana 

Żeromskiego 

b) przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów 

c) przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Masłów Drugi na terenie gminy Masłów 

d) zmiany uchwały budżetowej Gminy 

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

6) Sprawy inne 

7) 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 
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roku, poz. 3838) w dniu 25 października 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 

8/2021 z posiedzenia komisji z dnia 20.09.2021). 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

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

WYNIKI IMIENNE: 

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

 

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

części nieruchomości zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej w Mąchocicach – 

Scholasterii im. Stefana Żeromskiego 
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Temat przedstawił kierownik referatu rolnictwa gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 

Pan Wojciech Fąfara, który szczegółowo omówił tematykę uchwały. Pomieszczenia o 

powierzchni 357,25 m2, przeznaczone na potrzeby schroniska młodzieżowego usytuowane są 

w budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii, na 

nieruchomości położonej w Mąchocicach-Scholasterii oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działki Nr 193/2 i 194/1 o pow. ogólnej 1,2058 ha. Ostatnia umowa na najem pomieszczeń z 

przeznaczeniem na prowadzenie schroniska młodzieżowego była zawarta na okres 2 lat. 

Najemca użytkuje pomieszczenia w sposób właściwy i należycie wywiązuje się z obowiązków 

wynikających z umowy. Pismem z dnia 7 października 2021r. Dyrektor Szkoły Podstawowej 

im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody 

na zawarcie kolejnej umowy najmu w/w pomieszczeń na okres 2 lat. 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pozytywnie 

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

części nieruchomości zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej w Mąchocicach – 

Scholasterii im. Stefana Żeromskiego 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

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

WYNIKI IMIENNE: 

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

 

Ad. 5b. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 3 studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów 

Temat przedstawił kierownik referatu budownictwa i gospodarki przestrzennej Dariusz 

Korczyński , który szczegółowo omówił tematykę uchwały. Zmiana studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów dotyczy obszaru obejmującego 

działki o nr ewid. 1133 i 1134/2 położone w obrębie Masłów Drugi. Zgodnie ze Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów uchwalonego 

Uchwałą Nr XXVIII/253/2016 Rady Gminy  Masłów z dnia 25 listopada 2016r. teren objęty 

zmianą planu znajduje się w obszarach rolniczych o symbolu w studium R. Zgodnie z polityką 

przestrzenną wynikającą ze Studium powyższe obszary winny być wyłączone z zabudowy 

nierolniczej. Przedmiotem zmiany studium jest zmiana przeznaczenia w/w działek z obszarów 

rolniczych na obszary rozwoju  budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, w związku ze 

zgłoszonym zapotrzebowaniem na rozwój budownictwa w tej części gminy. Teren posiada 



4 

bezpośredni dostęp do drogi publicznej, a w najbliższym sąsiedztwie znajdują się uzbrojenia 

terenu, które umożliwiają zapewnienie dostępu do niezbędnej infrastruktury technicznej.  

Zmiana studium będzie stanowiła kontynuację rozwoju istniejących terenów mieszkaniowych 

położonych przy ul. Panoramicznej w Masłowie Drugim. 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa  pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 3 studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów 

 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

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

WYNIKI IMIENNE: 

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

 

 

Ad.5c. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Drugi 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 Masłów Drugi dotyczy działek o nr ewid. 1133 i 

1134/2 położonych w obrębie Masłów Drugi. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Drugi na terenie gminy Masłów 

uchwalonym uchwałą nr IX/113/2019 Rady Gminy Masłów z dn. 30 sierpnia 2019r. 

przedmiotowe działki znajdują się w terenach rolniczych o symbolu w planie R. Przedmiotem 

zmiany planu jest zmiana przeznaczenia w/w działek z terenów rolniczych na tereny 

przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, zgodnie z wnioskiem 

właściciela nieruchomości. Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, Wójt Gminy Masłów przeprowadził analizę zasadności przystąpienia do 

sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Masłów. Po dokonaniu 

badania stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań zmiany planu ze Studium, stwierdzono, 

że stoją one w sprzeczności z w/w dokumentem. W celu doprowadzenia do zgodności 

przedmiotowej zmiany planu ze Studium, należy również dokonać odpowiedniej zmiany w/w 



5 

dokumentu. Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest przystąpienie do sporządzania zmiany 

nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Drugi na 

terenie gminy Masłów z zastrzeżeniem konieczności spełnienia wymogu wynikającego z 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który mówi, że Rada Gminy uchwala 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianę po stwierdzeniu 

nienaruszalności ustaleń studium. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa  pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Drugi 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.5d. 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 

 

Ad.5e.  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: 
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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.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 15:55  zamknął obrady komisji. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokolant:  Marta Maciejska 

 

                                                                                          Przewodniczący Komisji 

                                                Ochrony Środowiska, 

       Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 

                                                                                                   /-/ Ryszard Filipowicz 


