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Protokół nr  4 / 2022 

 

Z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji Gminy w dniu 25.04.2022 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 Gminy Masłów, Pani Monika Dolezińska-Włodarczyk – Wicewójt 

Gminy Masłów, 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 Aneta Kułak – Kierownik GOPS w Masłowie, Urbaniści 

Rafał Kozieł oraz Damian Maleszak. 

  

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)     uchwalenia zmiany nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa 

 Ciekoty na terenie gminy Masłów. 

c)   przystąpienia do sporządzania zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania 

 przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów. 

d) przekazania do nieodpłatnego używania sieci wodociągowej  

  w miejscowości Masłów Pierwszy . 

e)        zmiany uchwały budżetowej Gminy. 

f)         zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2022 – 2029. 

7.  Sprawy inne 

8.  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 4 listopada 
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2020 roku, poz. 3838) w dniu 25 kwietnia 2022 roku o godzinie 14:15, 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 

Wyniki imienne: 

ZA (7) 

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, Małgorzata Kozubek, Tomasz Ksel, Andrzej Kułak, 

Artur Maciej Lis, Ryszard Piotr Szymczuch 

 

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 – 0; wstrzymujących się – 1, nieobecni - 0 

Wyniki imienne: 

ZA (6) 

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, Małgorzata Kozubek, Andrzej Kułak, Artur Maciej 

Lis, Ryszard Piotr Szymczuch 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Tomasz Ksel 

 

Wniosek:  

Komisja zatwierdziła protokół nr 03/2022. 
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Ad. 5 

 Projekt uchwały w sprawie: 

 

a)  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy                 

na terenie gminy Masłów 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy                  

na terenie gminy Masłów, głos zabrał Pan Rafał Kozieł – urbanista.  

Zgłosił następujące uwagi jakie wpłynęły do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy na terenie gminy Masłów: 

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; 
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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                      

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. 

Następnie wywiązała się dyskusja, w której udział wzięli Pan Rafał Kozieł – urbanista oraz Radny 

Pan Tomasz Ksel. 

Głosowanie: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (7) 

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, Małgorzata Kozubek, Tomasz Ksel, Andrzej Kułak, 

Artur Maciej Lis, Ryszard Piotr Szymczuch 

 

Wniosek:  

Komisja opiniuje pozytywnie Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy na terenie gminy Masłów. 

 

b)  uchwalenia zmiany nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Ciekoty na terenie gminy Masłów. 

w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Ciekoty na terenie gminy Masłów, głos zabrał Pan Damian Maleszak – Urbanista. 

Przedmiotowa zmiana planu ma umożliwić realizację inwestycji polegającej na budowie budynku 

handlowo - usługowego o powierzchni sprzedaży do 400 m2, w związku ze złożonym wnioskiem 

właściciela nieruchomości. Następnie wywiązała się dyskusja, w której udział wzięli Pan Damian 

Maleszak oraz Radny Pan Ryszard Jan Filipowicz. 

Głosowanie: 

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

Wyniki imienne: 
ZA (7) 

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, Małgorzata Kozubek, Tomasz Ksel, Andrzej Kułak, 

Artur Maciej Lis, Ryszard Piotr Szymczuch 

 

Wniosek:  

Komisja opiniuje pozytywnie Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ciekoty na terenie gminy Masłów. 
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c)  przystąpienia do sporządzania zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów. 

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów, głos zabrał Pan Damian Maleszak – 

Urbanista. Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

- uniemożliwia realizację zamierzenia inwestycyjnego przez właścicieli nieruchomości, 

polegającego na budowie domu jednorodzinnego. Zmiana planu będzie obejmowała zmianę 

przeznaczenia terenów rolniczych na tereny przeznaczone pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, 

- obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego błędnie wyznacza przebieg pasa 

drogowego drogi gminnej. Zmiana planu będzie obejmowała korektę przebiegu drogi gminnej                   

do stanu istniejącego, co tym samym polepszy warunki zagospodarowania działek sąsiednich. 

Zmiana planu obu obszarów wpisuje się w politykę przestrzenną Studium uwarunkowań                              

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Masłów – zgodnie ze 

Studium przedmiotowe tereny znajdują się w obszarach rozwoju budownictwa 

mieszkaniowego jednorodzinnego, oznaczonych symbolem MN oraz w niewielkiej części 

w obszarach dolin rzek i cieków wodnych, oznaczonych symbolem Z. 

Następnie wywiązała się dyskusja, w której udział wzięli Pan Tomasz Lato – Wójt Gminy Masłów, 

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

Pani Małgorzata Kozubek, Pan Andrzej Pedrycz, Pan Tomasz Ksel,  Pan Ryszard Piotr Szymczuch, 

Pan Wojciech Haba oraz Pan Damian Maleszak – Urbanista. 

Głosowanie: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, Małgorzata Kozubek, Andrzej Kułak, Artur Maciej 

Lis 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Tomasz Ksel, Ryszard Piotr Szymczuch 

 

Wniosek:  

Komisja opiniuje pozytywnie Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany                

nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy 

Masłów. 

 

d)  przekazania do nieodpłatnego używania sieci wodociągowej  

w miejscowości Masłów Pierwszy. 

w sprawie przekazania do nieodpłatnego używania sieci wodociągowej  

w miejscowości Masłów Pierwszy, głos zabrał Pan Dariusz Korczyński – Kierownik Referatu 

Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.  Poinformował, że prywatny inwestor z własnych 

środków finansowych wybudował urządzenia i sieć wodociągową. Dla zapewnienia prawidłowej 

eksploatacji i utrzymania w należytym stanie takich urządzeń Gmina Masłów wnosi majątek objęty 
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niniejszą uchwałą do Międzygminnego Zawiązku Wodociągów i Kanalizacji. Gmina Masłów 

pozostanie właścicielem wnoszonego majątku. 

Głosowanie: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (7) 

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, Małgorzata Kozubek, Tomasz Ksel, Andrzej Kułak, 

Artur Maciej Lis, Ryszard Piotr Szymczuch 

 

Wniosek:  

Komisja opiniuje pozytywnie Projekt uchwały w sprawie przekazania do nieodpłatnego używania 

sieci wodociągowej w miejscowości Masłów Pierwszy. 

 

e) zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Szczegóły projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy przedstawiła                    

Pani Skarbnik Małgorzata Kumór. Szczegółowo omówiła zmiany, które wpłynęły na zmianę 

uchwały budżetowej dotyczące poszczególnych zadań realizowanych w ramach bieżącego budżetu 

gminy Masłów. Następnie wywiązała się dyskusja, w której poruszono między innymi temat 

odwodnienia przy żłobku „Raj Maluszka” w Domaszowicach, nakładki bitumicznej                                     

od ul. Szybowcowej do ul. Barczańskiej, podjazd dla niepełnosprawnych przy szkole                                 

w Brzezinkach oraz odpadów komunalnych. W dyskusji udział wzięli Pan Tomasz Lato – Wójt 

Gminy Masłów, Pani Monika Dolezińska-Włodarczyk – Wicewójt Gminy Masłów, Pani Skarbnik 

Małgorzata Kumór, Pan Zbigniew Zagdański - Sekretarz Gminy Masłów, Pan Dariusz Korczyński – 

Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz Radni Pan Ryszard Jan 

Filipowicz, Pan Zenon Adam Pedrycz, Pan Tomasz Ksel, Pan Wojciech Haba. 

 

Głosowanie: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (7) 

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, Małgorzata Kozubek, Tomasz Ksel, Andrzej Kułak, 

Artur Maciej Lis, Ryszard Piotr Szymczuch 

Wniosek:  

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

 

f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2022 – 2029 

Szczegóły projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2022 – 2029 

przedstawiła Pani Skarbnik Małgorzata Kumór. 
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Głosowanie: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (7) 

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, Małgorzata Kozubek, Tomasz Ksel, Andrzej Kułak, 

Artur Maciej Lis, Ryszard Piotr Szymczuch 

 

Wniosek:  

Komisja opiniuje pozytywnie Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Masłów na lata 2022 – 2029. 

Ad. 7 

 Sprawy inne. 

Na zakończenie obrad wywiązała się dyskusja dotycząca transportu świadczonego przez 

przewoźnika „Oparka” tj. wzmożona kontrola, naliczanie kar za niewywiązywanie się z umowy.                 

W dyskusji wzięli udział Pan Wójt Tomasz Lato oraz Radny:  Pan Tomasz Ksel.  

 

Zakończenie obrad. 

 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodnicząca Komisji podziękowała za udział w komisji  

i o godz. 16:35 zamknęła obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokołowała:  

Ewelina Dąbrowska  
                                                                                                            

                                                                                                     Przewodnicząca Komisji 

                                                                                                         Inwestycji 


