
Strona 1 z 7 
 

 

Protokół nr  11/ 2021 

 

Z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji Gminy w dniu 20.12.2021 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, Pan Zbigniew 

Zagdański – Sekretarz Gminy Masłów, Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy Masłów,                  

Pan Dariusz Korczyński – Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Pan 

Wojciech Fąfara – kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 

Pani Marta Maciejska – Referent ds systemu gospodarki odpadami komunalnymi, Pani Katarzyna 

Rachtan - Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Pani Kamila 

Skłodowska – Księgowa Centrum Edukacji i Kultury Szklany Dom, Pan Rafał Kozieł – Urbanista, 

Pan Roman Wróblewski – Nadleśnictwo Kielce .  

  

Tematyka posiedzenia: 

1.  Otwarcie posiedzenia 

2.  Stwierdzenie quorum 

3.  Przyjęcie porządku obrad 

4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji 

5. Projekt uchwały w sprawie: 

a)       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy na terenie 

 gminy Masłów 

b)        przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania                       

 przestrzennego sołectwa Domaszowice na terenie gminy Masłów 

c)        zgody na przekazanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Masłów Pierwszy                     

 ul. Spokojna za cmentarzem - etap II 

d)        o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowej o charakterze użyteczności publicznej na                

 terenie gminy Masłów w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakte- 

 rze użyteczności publicznej”  

e)        zmiany uchwały budżetowej Gminy 

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

g) zmiany uchwały Nr XLIV/443/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2017 roku                 

 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w latach 2018-2021 

h) uchylenia uchwały Nr XXVIII/314/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 28 stycznia 2021 roku 

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 

i) uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2021 

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 grudnia 2021 roku o godzinie 12:30, w Sali Samorządowej Urzędu 

Gminy - obrady w trybie hybrydowym (stacjonarno – zdalnym) , 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 – 6; przeciw – 1; wstrzymujących się – 0, nieobecni - 0 

 

Wniosek:  

Komisja zatwierdziła protokół nr 10/2021. 

 

Ad. 5 

 Projekt uchwały w sprawie: 

 

a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy na 

terenie gminy Masłów 
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W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów 

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

uwagi: 

1) złożonej przez osobę fizyczną pismem zarejestrowanym w rejestrze wpływu pism do Urzędu 

Gminy Masłów pod pozycją nr 6081 (data wpływu 15.07.2021 r.) dotyczącej zmiany przeznaczenia 

działki nr ewid. 786/11 obręb Masłów Pierwszy na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej         

w całości. Uwaga nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ przeznaczenie ww. działki w całości 

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 działka                

ta przeznaczona jest w części jako teren rolny; 

2) złożonej przez osoby fizyczne pismem zarejestrowanym w rejestrze wpływu pism do Urzędu 

Gminy Masłów pod pozycją nr 6410 (data wpływu 27.07.2021 r.) dotyczącej likwidacji drogi 

wewnętrznej z działki nr ewid. 6/3. Uwaga nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ wyznaczone 

wzdłuż drogi tereny zabudowy wymają właściwej obsługi komunikacyjnej; 

3) złożonej przez osoby fizyczne pismem zarejestrowanym w rejestrze wpływu pism do Urzędu 

Gminy Masłów pod pozycją nr 6409 (data wpływu 27.07.2021 r.) dotyczącej zmiany likwidacji 

drogi wewnętrznej na działkach nr ewid. 892/5 i 892/7. Uwaga nie zasługuje na uwzględnienie, 

ponieważ wyznaczone wzdłuż drogi tereny zabudowy wymają właściwej obsługi komunikacyjnej; 

4) złożonej przez osobę fizyczną pismem zarejestrowanym w rejestrze wpływu pism do Urzędu 

Gminy Masłów pod pozycją nr 6446 (data wpływu 28.07.2021 r.) dotyczącej zmiany przeznaczenia 

działki nr ewid. 888 obręb Masłów Pierwszy na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej        

w całości. Uwaga nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ przeznaczenie ww. działki w całości 

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 działka                  

ta przeznaczona jest w części jako teren rolny; 

5) złożonej przez osoby fizyczne pismem zarejestrowanym w rejestrze wpływu pism do Urzędu 

Gminy Masłów pod pozycją nr 6456 (data wpływu 28.07.2021 r.) dotyczącej poszerzenia drogi 

oznaczonej symbolem KDW12. Uwaga nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ wyznaczone 

ustalona szerokość drogi zapewnia właściwą obsługę komunikacyjną terenów zabudowy 

mieszkaniowej zgodną z przepisami odrębnymi; 

6) złożonej przez osoby fizyczne pismem zarejestrowanym w rejestrze wpływu pism do Urzędu 

Gminy Masłów pod pozycją nr 6454 (data wpływu 28.07.2021 r.) dotyczącej poszerzenia drogi 

oznaczonej symbolem KDW12. Uwaga nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ wyznaczone 

ustalona szerokość drogi zapewnia właściwą obsługę komunikacyjną terenów zabudowy 

mieszkaniowej z przepisami 

odrębnymi; 

7) złożonej przez osoby fizyczne pismem zarejestrowanym w rejestrze wpływu pism do Urzędu 

Gminy Masłów pod pozycją nr 10099 (data wpływu 24.11.2021 r.) dotyczącej likwidacji drogi 

wewnętrznej z działki nr ewid. 6/3. Uwaga nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ wyznaczone 

wzdłuż drogi tereny zabudowy wymają właściwej obsługi komunikacyjnej; 

8) złożonej przez osobę fizyczną pismem zarejestrowanym w rejestrze wpływu pism do Urzędu 

Gminy Masłów pod pozycją nr 10243 (data wpływu 29.11.2021 r.) dotyczącej zmiany 

przeznaczenia działki nr ewid. 786/11 obręb Masłów Pierwszy na cele zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej w całości. Uwaga nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ przeznaczenie                      
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ww. działki w całości 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 działka ta przeznaczona jest w części jako teren rolny. 

Głosowanie: 

Za –6; przeciw – 0; wstrzymujących się – 1; nieobecni – 0 

Wniosek:  

Komisja opiniuje pozytywnie Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy na terenie gminy Masłów. 

 

b)  przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Domaszowice na terenie gminy Masłów 

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Domaszowice na terenie gminy Masłów głos zabrał Pan Rafał Kozieł – 

urbanista 

 

Głosowanie: 

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

Wniosek:  

Komisja opiniuje pozytywnie Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 

1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Domaszowice na terenie gminy 

Masłów. 

c)  zgody na przekazanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Masłów Pierwszy ul. 

Spokojna za cmentarzem - etap II 

W sprawie zgody na przekazanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Masłów Pierwszy ul. 

Spokojna za cmentarzem - etap II głos zabrał Pan Dariusz Korczyński – Kierownik Referatu 

Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej .  

 

Głosowanie: 

Za – 6; przeciw – 0; wstrzymujących się – 0; nieobecni – 0, brak głosu – 1 

 

Wniosek:  

Komisja opiniuje pozytywnie Projekt uchwały w sprawie zgody na przekazanie odcinka sieci 

wodociągowej w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Spokojna za cmentarzem - etap II. 

d)  o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowej o charakterze użyteczności publicznej 

na terenie gminy Masłów w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o 

charakterze użyteczności publicznej” 
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W sprawie o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowej o charakterze użyteczności publicznej na 

terenie gminy Masłów w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej” głos zagrał Pan Wójt Tomasz Lato oraz Pan Sekretarz Zbigniew 

Zagdański. Następnie wywiązała się dyskusja, w której udział wzięli Pan Wójt Tomasz Lato, Pan 

Sekretarz Zbigniew Zagdański oraz Radni Pani Małgorzata Kozubek, Pan Ryszard Jan Filipowicz, 

Pan Tomasz Ksel, Pan Ryszard Piotr Szymczuch, Pan Zenon Adam Pedrycz, Pan Andrzej Pedrycz,  

Pan Stanisław Doleziński, Pan Wojciech Haba, Pan Andrzej Kułak. 

 

Głosowanie: 

Za – 6; przeciw – 0; wstrzymujących się – 1; nieobecni – 0 

 

Wniosek:  

Komisja opiniuje pozytywnie Projekt uchwały w sprawie o zapewnieniu uruchomienia linii 

autobusowej o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Masłów w ramach „Funduszu 

rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”. 

 

e)  zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Szczegóły projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy przedstawiła Pani 

Skarbnik Małgorzata Kumór. Następnie wywiązała się dyskusja, w której udział wzięli Pan Wójt 

Tomasz Lato,  Pani Monika Dolezińska - Włodarczyk – Wicewójt, Pani Skarbnik Małgorzata 

Kumór, Pan Sekretarz Zbigniew Zagdański, Pan Dariusz Korczyński – Kierownik Referatu 

Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Pan Wojciech Fąfara – kierownik Referatu Rolnictwa, 

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Pani Marta Maciejska – Referent ds systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi oraz Radni Pani Małgorzata Kozubek, Pan Ryszard Jan 

Filipowicz, Pan Tomasz Ksel, Pan Ryszard Piotr Szymczuch, Pan Zenon Adam Pedrycz, Pan 

Andrzej Pedrycz,  Pan Stanisław Doleziński, Pan Wojciech Haba, Pan Andrzej Kułak, Pan Mateusz 

Jan Fąfara, Pan Piotr Władysław Zegadło. 

 

Głosowanie: 

Za – 6; przeciw – 0; wstrzymujących się – 1; nieobecni – 0 

 

Wniosek:  

Komisja opiniuje pozytywnie Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy. 

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

Szczegóły projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2021 – 2029 

przedstawiła Pani Skarbnik Małgorzata Kumór.  Następnie wywiązała się dyskusja, w której udział 

wzięli Pani Skarbnik Małgorzata Kumór oraz Radny Pan Tomasz Ksel. 
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Głosowanie: 

Za – 6; przeciw – 0; wstrzymujących się – 1; nieobecni – 0 

Wniosek:  

Komisja opiniuje pozytywnie Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Masłów na lata 2021 – 2029. 

 

g)  zmiany uchwały Nr XLIV/443/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2017 roku 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w latach 2018-2021 

Szczegóły projektu zmiany uchwały Nr XLIV/443/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 

2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w latach 2018-2021 

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 XLIV/443/2021 Rady 

Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 

Kieleckiego w latach 2018-2021. 

 

h)  uchylenia uchwały Nr XXVIII/314/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 28 stycznia 2021 

roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 

Szczegóły projektu uchylenia uchwały Nr XXVIII/314/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 28 

stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego przedstawiła 

Pani Skarbnik Małgorzata Kumór.  

 

Głosowanie: 

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

 

Wniosek:  

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

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

Powiatu Kieleckiego. 
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i)  uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 

2021 

Szczegóły projektu  uchwały w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z 

upływem roku budżetowego – 2021 przedstawiła  Pani Skarbnik Małgorzata Kumór .  

 

Głosowanie: 

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

 

Wniosek:  

Komisja opiniuje pozytywnie Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego – 2021. 

Ad. 7 

 Sprawy inne. 

Na zakończenie obrad Pan Wójt Tomasz Lato zabrał głos odnośnie panujących warunków 

pogodowych dotyczących odśnieżania .  

 

Zakończenie obrad. 

 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodnicząca Komisji podziękowała za udział w komisji  

i o godz. 16:48 zamknęła obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokołowała:  

Ewelina Dąbrowska  
                                                                                                            

                                                                                                     Przewodnicząca Komisji 

                                                                                                         Inwestycji 


