
Protokół nr 4/2022

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

w dniu 25.04.2022r.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

Pan Ryszard Filipowicz-przewodniczący komisji, 

Pan Janusz Obara- członek komisji.

Pan Zenon Pedrycz- członek komisji

Pani Bernarda Komorowska- 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

Pan Dariusz Korczyński - kierownik BiGP

Pan Wojciech Fąfara - kierownik referatu RGKiOŚ

Pani Aneta Kułak - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

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) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów 
Pierwszy na terenie gminy Masłów

b)  w  sprawie  uchwalenia  zmiany  nr  1  w  miejscowym  planie  zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Ciekoty na terenie gminy Masłów

c)  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzania  zmiany  nr  1  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów

d) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
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e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 

 2022 – 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 roku, poz. 3838) w dniu  25 kwietnia o godzinie 14:15 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 4 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:4, PRZECIW:0, WSTRZYMUJE SIĘ:0, NIEOBECNI:0

WYNIKI IMIENNE:

ZA (4) Ryszard Filipowicz, Janusz Obara, Zenon Pedrycz, Bernarda Komorowska, 

NIEOBECNI (0)
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Ad.5. Projekt  uchwał w sprawie:

Ad.5a.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 

Masłów Pierwszy na terenie gminy Masłów

Temat przedstawił Pan Rafał Kozieł - urbanista Masterplan,  który szczegółowo omówił 

tematykę uchwały.  

Przedmiotem ustaleń planu jest przeznaczenie oraz ustalenie zasad zagospodarowania 

terenów funkcjonalnych położonych w granicach planu. 

Pan urbanista przedstawił uwagi złożone przez właścicieli działek, które wymagają 

rozpatrzenia przez Radę Gminy:

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 zmiany 

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 
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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;

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;

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 zmiany 

likwidacji drogi wewnętrznej z działki nr ewid. 6/3. Uwaga nie zasługuje na uwzględnienie, 

ponieważ wyznaczone wzdłuż drogi tereny zabudowy wymagają 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.

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

 ZA: 4, PRZECIW:0, WSTRZYMUJE SIĘ:0,  NIEOBECNI:0,

WYNIKI IMIENNE:

ZA (4) Ryszard Filipowicz, Janusz Obara, Zenon Pedrycz, Bernarda Komorowska

NIEOBECNI (0)  
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Ad.5b. w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Ciekoty na terenie gminy Masłów

Temat referował Pan Damian Maleszak –  współautor planu 

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.

Opracowanie przeszło całą wymaganą procedurę i uzyskało wymagane uzgodnienia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

ZA:4, PRZECIW:0, WSTRZYMUJE SIĘ:0,  NIEOBECNI:0,

WYNIKI IMIENNE:

ZA (4) Ryszard Filipowicz, Janusz Obara, Zenon Pedrycz, Bernarda Komorowska

NIEOBECNI (0)  

Ad.5c. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany nr 1 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów

 Zmiana planu dla obszaru nr 1 będzie obejmowała zmianę przeznaczenia terenów rolniczych 

na tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obowiązujący 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uniemożliwia realizację zamierzenia 

inwestycyjnego przez właścicieli nieruchomości polegającego na budowie domu 

jednorodzinnego. 

Dla obszaru nr 2, obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

błędnie wyznacza przebieg pasa drogowego drogi gminnej. Zmiana planu będzie obejmowała 

korektę przebiegu drogi gminnej do stanu istniejącego.

 WYNIKI GŁOSOWANIA:

ZA:4, PRZECIW:0, WSTRZYMUJE SIĘ:0,  NIEOBECNI:0,

WYNIKI IMIENNE:

ZA (4) Ryszard Filipowicz, Janusz Obara, Zenon Pedrycz, Bernarda Komorowska
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NIEOBECNI (0)  

Ad. 5d. Projekt uchwał 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:4, PRZECIW:0, WSTRZYMUJE SIĘ:0,  NIEOBECNI:0

WYNIKI IMIENNE:

ZA (4) Ryszard Filipowicz,  Janusz Obara, Zenon Pedrycz, Bernarda Komorowska,

NIEOBECNI (0)

Ad.5e  Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Masłów na lata 2022 – 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 2022 – 2029

WYNIKI GŁOSOWANIA:

ZA:4, PRZECIW:0, WSTRZYMUJE SIĘ:0,  NIEOBECNI:0,

WYNIKI IMIENNE:

ZA (4) Ryszard Filipowicz,  Janusz Obara, Zenon Pedrycz,Bernarda Komorowska,

NIEOBECNI (0) 
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Ad.6.  Sprawy inne

Pan Tomasz Ksel – radny Gminy Masłów poruszył temat transportu świadczonego przez 

prywatnego przewoźnika - firmę Przewóz Osób – Robert Opara, w związku ze skargami jakie 

napływają na świadczone przez niego usługi,  np. skracanie tras. 

Radny zaapelował o kontrole i nakładanie adekwatnych kar w przypadku uchybień od umowy

Pan Wójt wyjaśnił że kontrole się odbyły, na przewoźnika nałożono kary umowne.

Zaznaczył też że będą kolejne kontrole.

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 16:36  zamknął obrady komisji.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:  Marta Jarosz

                                                                                          Przewodniczący Komisji
                                               Ochrony Środowiska, 

           Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
                                                                                                   /-/ Ryszard Filipowicz
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