
Protokół nr 1/2022

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

w dniu 17.01.2022r.

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 Zbigniew Zagdański- sekretarz Gminy Masłów

Pan Wojciech Fąfara – kierownik referatu RGKiOŚ

Pani Anna Kucmin- inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

Pan Marcin Gawron- dyrektor Szkoły Podstawowej w Masłowie 

Proponowany porządek obrad:

1) Otwarcie posiedzenia.

2) Stwierdzenie quorum.

3) Przyjęcie porządku obrad.
4) Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji

5) Przyjęcie sprawozdań z pracy komisji stałych w roku 2021.

6) Projekt uchwał w sprawie:

a) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 
wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

b) w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu 
części nieruchomości zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Masłowie Pierwszym

c) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy

d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2022 
– 2029
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e)  w  sprawie  pokrycia  części  kosztów gospodarowania  odpadami  komunalnymi  z 
dochodów  własnych  nie  pochodzących  z  pobranej  opłaty  za  gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

f)  w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Masłów na 
2022 rok

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 

2020 roku, poz. 3838) w dniu 17 stycznia 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 

NIEOBECNI (1) Bernarda Komorowska, 

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji 

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa – 
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Pan  Ryszard  Filipowicz  poinformował,  że  nie  wpłynął  żaden  wniosek  w  sprawie  treści 

zawartych w protokole.  Komisja,  w głosowaniu 3 „za”,  jednogłośnie przyjęła protokół nr 

11/2021 z posiedzenia komisji z dnia 20.12.2021).

WYNIKI GŁOSOWANIA:

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

WYNIKI IMIENNE:

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

NIEOBECNI (1) Bernarda Komorowska

Ad.5. Przyjęcie sprawozdań z pracy komisji stałych w roku 2021

Komisja  omówiła  sprawozdanie  z  rocznej  pracy  Komisji  w  roku  2021  i  przyjęła  go  w 

głosowaniu jednogłośnie. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

WYNIKI GŁOSOWANIA:

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

WYNIKI IMIENNE:

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

NIEOBECNI(1) Bernarda Komorowska

Ad.6a)  Projekt  uchwały  w sprawie  określenia  wzoru wniosku o  przyznanie  dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Temat  referowała  Pani  Monika  Dolezińska-  Włodarczyk  zastępca  Wójta  Gminy  Masłów, 

która szczegółowo omówiła tematykę uchwały.  W związku z art.7 ust 1e ustawy z dnia 21 

czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, rada gminy określa w drodze uchwały, wzór 

wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklarację o dochodach gospodarstwa 

domowego.   W myśl  powołanego art.7  ust  1e  ustawy o  dodatkach mieszkaniowych rada 

gminy została  zobowiązana do podjęcia  uchwały określającej  wzór wniosku o przyznanie 

dodatku  mieszkaniowego  oraz  wzór  deklaracji  o  dochodach  gospodarstwa  domowego,  o 

której mowa w art.7 ust 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.  

Wniosek Komisji:

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Nieruchomościami  i  Rolnictwa   pozytywnie 

zaopiniowała  projekt  uchwały  projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  wzoru  wniosku  o 

przyznanie  dodatku  mieszkaniowego  oraz  wzoru  deklaracji  o  dochodach  gospodarstwa 

domowego
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WYNIKI GŁOSOWANIA:

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

WYNIKI IMIENNE:

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

NIEOBECNI (1) Bernarda Komorowska 

Ad.6b.  Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie 

kolejnej  umowy  najmu  części  nieruchomości  zabudowanej  budynkiem  Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym

Temat  referowała  Pani  Anna  Kucmin,  która  szczegółowo  omówiła  tematykę  uchwały. 

Zgodnie z art. 43 ust 2 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 

jednostka organizacyjna ma prawo do korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, 

a  w  szczególności  do  oddania  nieruchomości  lub  jej  części  w  najem,  dzierżawę  albo 

użyczenie  na  czas  nie  dłuższy  niż  czas,  na  który  został  ustanowiony  trwały  zarząd  z 

równoczesnym  zawiadomieniem  właściwego  organu  nadzorującego,  jeżeli  umowa  jest 

zawierana  na  czas  oznaczony  do  3  lat,  albo  za  zgodą  tych  organów,  jeżeli  umowa  jest 

zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, jednak na okres nie 

dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd; zgoda jest wymagana również w 

przypadku, gdy po umowie zawartej  na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, 

których przedmiotem jest  ta  sama nieruchomość.  Garaż  szkolny o powierzchni  38,27 m2 

przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej usytuowany jest w budynku Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działka 875/3.

Ostatnia umowa na najem garażu szkolnego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 

gospodarczej- kwiaciarnię była zawarta na okres 3 lat. Najemca użytkuje pomieszczenia w 

sposób właściwy i należycie wywiązuje się z obowiązków wynikających z umowy. Pismem z 

dnia  31  grudnia  2021r.  Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  im.  Jana  Pawła  II  w  Masłowie 

Pierwszym zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w/w 

pomieszczenia na okres do 3 lat. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  oraz  fakt,  że  uzyskane  przychody  z  tytułu  najmu  bedą 

przeznaczone  na  finansowanie  wydatków  bieżących  wnioskującej  jednostki,  podjęcie 

niniejszej uchwały jest zasadne. 

Wniosek Komisji:

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Nieruchomościami  i  Rolnictwa   pozytywnie 
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zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie 

kolejnej umowy najmu części nieruchomości zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym

WYNIKI GŁOSOWANIA:

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

WYNIKI IMIENNE:

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

NIEOBECNI (1) Bernarda Komorowska, 

Ad. 6c) 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

WYNIKI GŁOSOWANIA:

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

WYNIKI IMIENNE:

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

NIEOBECNI (1) Bernarda Komorowska,

Ad.6d)  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

NIEOBECNI (1) Bernarda Komorowska,
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Ad.6 e) Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi  z  dochodów  własnych  nie  pochodzących  z  pobranej  opłaty  za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

tematykę uchwały.  Zgodnie ze zmianą art 6r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2021r. Poz 888) Rada gminy może postanowić o pokryciu części kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej 

opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  wynikających  z  różnicy  powstałej 

pomiędzy  dochodami  z  pobranej  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  a 

kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Wniosek Komisji:

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Nieruchomościami  i  Rolnictwa  pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi

WYNIKI GŁOSOWANIA:

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

WYNIKI IMIENNE:

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

NIEOBECNI (1) Bernarda Komorowska,

Ad.6 f) Projekt uchwały  w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady 

Gminy Masłów na 2022 rok

Komisja przygotowała plan pracy na rok 2022 i przyjęła go w głosowaniu jednogłośnie. Plan 

pracy stanowi załącznik do protokołu. 

WYNIKI GŁOSOWANIA:

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

WYNIKI IMIENNE:

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

NIEOBECNI (1) Bernarda Komorowska,

Ad.7. Sprawy inne

Innych spraw nie wniesiono. 
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Ad.8. Zakończenie obrad

Po  wyczerpaniu  tematyki  Przewodniczący  Komisji  Ochrony  Środowiska  Gospodarki 

Nieruchomościami i Rolnictwa Pan Ryszard Filipowicz podziękował za udział w komisji 

i o godzinie 16:15  zamknął obrady komisji.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:  Marta Maciejska

                                                                                          Przewodniczący Komisji
                                               Ochrony Środowiska, 

           Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
                                                                                                   /-/ Ryszard Filipowicz
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