
Protokół nr 11/2021

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

w dniu 20.12.2021r.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

Pan Ryszard Filipowicz-przewodniczący komisji, 

Pani Bernarda Komorowska- zastępca przewodniczącego 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

Pan Dariusz Korczyński- kierownik referatu BIGP

Pan Rafał Kozieł - urbanista 

Proponowany porządek obrad:

1) Otwarcie posiedzenia.

2) Stwierdzenie quorum.

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

5) Stanowisko Komisji w sprawie wniosku dotyczącego wycinki drzew w Dąbrowie.

6) Projekt uchwał 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) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
d)wyrażenia  zgody  trwałemu  zarządcy  na  zawarcie  umowy  użyczenia  na  okres 
powyżej 3 lat
g) zmiany uchwały budżetowej Gminy
h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2021 – 2029
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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 20 grudnia o godzinie 12:30 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 – 

Pan  Ryszard  Filipowicz  poinformował,  że  nie  wpłynął  żaden  wniosek  w  sprawie  treści 

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

10/2021 z posiedzenia komisji z dnia 22.11.2021).
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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 (4) Bernarda Komorowska

O godzinie 13:17 na obrady komisji dotarła pani Bernarda Komorowska 

Ad.5. Stanowisko Komisji w sprawie wniosku dotyczącego wycinki drzew w Dąbrowie.

Pan Roman Wróblewski Zastępca Nadleśniczego zabrał głos w sprawie pisma przekazanego 

do nadleśnictwa Kielce. Złożył wyjaśnienia w sprawie wycinki drzew na Dąbrowie. Obecnie 

na działkach, której dotyczy wycinka jest prowadzona inwestycja(gazociąg) wycinany jest pas 

szerokości  10m,  który  nie  należy  do  lasów  państwowych  tylko  do  osób  prywatnych. 

Wszystkie wycinki, które prowadzi nadleśnictwo prowadzone są w miejscach gdzie drzew 

jest za dużo w celu przerzedzenia tak by drzewa nie traciły swojego kształtu. 

Wniosek Komisji:
Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Nieruchomościami  i  Rolnictwa  przyjęła 

wyjaśnienia złożone przez przedstawiciela Nadleśnictwa Kielce w sprawie wycinki drzew w 

Dąbrowie. 

WYNIKI GŁOSOWANIA:

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

WYNIKI IMIENNE:

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

Ad.6a.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Masłów Pierwszy na terenie gminy Masłów

Temat referował urbanista Pan Rafał Kozieł, który szczegółowo omówił tematykę uchwały. 

Poinformował,  że projekt został  przygotowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 

Przedstawił uwagi, które wpłynęły do planu i nie zostały uwzględnione. 

Uwaga 1 dotyczyła 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 
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zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów 

Uwaga  nr  2  dotyczyła  likwidacji  drogi  wewnętrznej  z  działki  nr  ewid.  6/3.  Uwaga  nie 

zasługuje na uwzględnienie, ponieważ wyznaczone wzdłuż drogi tereny zabudowy wymają 

właściwej obsługi komunikacyjnej; 

Uwaga nr 3 dotyczyła 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

Uwaga nr 4 dotyczyła 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, zgodnie z którym działka ta przeznaczona 

jest w części jako teren rolny

Uwaga nr 5 dotyczyła 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; 

Uwaga nr 6 dotyczyła 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

Uwaga  nr  7  dotyczyła  likwidacji  drogi  wewnętrznej  z  działki  nr  ewid.  6/3.  Uwaga  nie 

zasługuje na uwzględnienie, ponieważ wyznaczone wzdłuż drogi tereny zabudowy wymają 

właściwej obsługi komunikacyjnej

Uwaga nr 8  dotyczyła 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

Wniosek Komisji:

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Nieruchomościami  i  Rolnictwa   pozytywnie 

zaopiniowała  projekt  uchwały  projekt  uchwały  w  sprawie  miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy na terenie gminy Masłów
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WYNIKI GŁOSOWANIA:

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

WYNIKI IMIENNE:

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

Ad.6b.  Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  Nr  1 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Domaszowice na terenie 

gminy Masłów

Temat referował urbanista Pan Rafał Kozieł, który szczegółowo omówił tematykę uchwały. 

Poinformował, że projekt został przygotowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Uchwałę  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  nr  1  miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Domaszowice podejmuje się w trybie ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 

741  ze  zm.),  a  przystąpienie  do  jego  sporządzenia  wynika  z  bieżących  potrzeb 

inwestycyjnych. Przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu dokonano 

analiz  i  czynności,  o  których  mowa  w  art.  14  ust.  3  i  5  ustawy  o  planowaniu  i 

zagospodarowaniu przestrzennym, z  których wynika,  że teren objęty granicą opracowania 

planu  nie  jest  wyznaczony  w  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 

przestrzennego  miasta  i  gminy  Daleszyce  do  sporządzenia  planu  zagospodarowania 

przestrzennego oraz dokonana została analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu 

i  stopnia  zgodności  przewidywanych  rozwiązań  projektowych  z  ustaleniami  studium. 

Przygotowane zostały również materiały geodezyjne oraz ustalony została niezbędny zakres 

prac  planistycznych Po dokonaniu  badania  stopnia  zgodności  przewidywanych  rozwiązań 

zmiany  planu  z  ustaleniami  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 

przestrzennego  gminy  Masłów  uznano,  że  nie  naruszać  będą  one  ustaleń  studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów zatwierdzonego 

uchwałą nr XXVIII/253/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 25 listopada 2016 r. 

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  Domaszowice  na  terenie 

gminy Masłów

WYNIKI GŁOSOWANIA:

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

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

Ad.  6c.  Projekt  uchwały  w  sprawie  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi

Temat referowała  pani  Marta  Maciejska inspektor  ds.  systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi,  która  szczegółowo  omówiła  tematykę  uchwały.  W nawiązaniu  do  zmiany 

uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

stawki opłaty należy zmienić uchwałę w sprawie wzoru deklaracji. Z załącznika do uchwały 

wykreślony został pkt 7. objaśnień, który zawiera tabelę ze stawkami opłat a gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. W związku z wykreśleniem pkt.7 objaśnień została zmieniona tabela 

dotyczące obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto 

wzór deklaracji  został  dostosowany do obowiązujących przepisów zawartych w ustawie o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Wniosek Komisji:

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Nieruchomościami  i  Rolnictwa  pozytywnie 

zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi

WYNIKI GŁOSOWANIA:

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

WYNIKI IMIENNE:

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

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

umowy użyczenia na okres powyżej 3 lat

Temat przedstawił kierownik referatu rolnictwa gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 

Pan Wojciech Fąfara, który szczegółowo omówił tematykę uchwały. 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 

trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. Z 

przepisu art. 43 ust. 2 pkt 3 tej ustawy wynika, że jednostka organizacyjna z zastrzeżeniem 

ust. 6 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 
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zawiadomieniem właściwego organu i 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 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. Zgoda Rady Gminy Masłów jest zatem niezbędna do zawarcia 

umowy użyczenia na okres powyżej 3 lat. Na podstawie Decyzji Wójta Gminy Masłów znak: 

BiGP-7224/1/09  z  dnia  16.02.2009r.  zmienionej  Decyzją  Wójta  Gminy  Masłów  znak: 

BiGP.6840.1.2009.2012  z  dnia  13.03.2012r.  oraz  Decyzją  Wójta  Gminy  Masłów  znak: 

BiGP.684.1.2009  z  dnia  28.04.2014r.  nieruchomość  oznaczona  numerem  ewidencyjnym 

874/2 położona w Masłowie Pierwszym została przekazana w trwały zarząd Zespołowi Szkół 

im.  Jana  Pawła  II  w  Masłowie  na  cele  statutowe  szkoły.  Pismem  z  dnia 

22.11.2021r.Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Masłowie zwrócił się o wyrażenie zgody 

na zawarcie nieodpłatnej umowy użyczenia zabudowanej budynkiem hali sportowej części 

działki nr 875/8 położonej w Masłowie Pierwszym na okres 7 lat na rzecz Stowarzyszenia 

„Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”, celem umieszczenia niszczarki do tworzyw 

sztucznych  wraz  z  energorowerami  spinningowymi,  w  ramach  przedsięwzięcia  I.III.12 

Podnoszenie wiedzy i świadomości społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska. W 

związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 

Wniosek Komisji:

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Nieruchomościami  i  Rolnictwa  pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie 

umowy użyczenia na okres powyżej 3 lat

WYNIKI GŁOSOWANIA:

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

WYNIKI IMIENNE:

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

Ad.6g.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
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WYNIKI GŁOSOWANIA:

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

WYNIKI IMIENNE:

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

Ad.6h  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:4, PRZECIW:0, WSTRZYMUJE SIĘ:0,  NIEOBECNI:0,

WYNIKI IMIENNE:

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

Ad.7.Sprawy inne

Innych spraw nie wniesiono. 

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 16:50  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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