
Protokół nr 3/2022

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

w dniu 21.03.2022r.

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

Pan Zbigniew Zagdański – Sekretarz Gminy

Pani Małgorzata Kumór - skarbnik Gminy Masłów

Pan Dariusz Korczyński-kierownik BiGP

Pan Wojciech Fąfara – kierownik referatu RGKiOŚ

Pani Agnieszka Borycka-  kierownik referatu Promocji i Rozwoju Gminy Masłów

Pani Aneta Kułak - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

Mieszkaniec Gminy Masłów

Proponowany porządek obrad:

1) Otwarcie posiedzenia.

2) Stwierdzenie quorum.

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

5)  Debata Publiczna w sprawie Strategii Gminy Masłów na lata 2015-2025.

6) Projekt uchwał w sprawie:

a)  w  sprawie  wystąpienia  z  wnioskiem  do  Ministra  Spraw  Wewnętrznych
i  Administracji  za  pośrednictwem  Wojewody  Świętokrzyskiego  o  zmianę  rodzaju
urzędowej nazwy miejscowości „Dolina Marczakowa – część wsi Masłów Drugi” na
„Dolina Marczakowa - wieś”.

b) w  sprawie  „Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłów na 2022 rok” 
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c)  w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez 
rolników i  ich domowników oraz  określenia  zasad prowadzenia  handlu w piątki  i 
soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu.

d) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

e) w sprawie 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 

2020 roku, poz. 3838) w dniu  21 lutego 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
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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 

2/2022 z posiedzenia komisji z dnia 21.02.2022).

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. Debata Publiczna w sprawie Strategii Gminy Masłów na lata 2015-2025.

Debatę otworzył Wójt Gminy T. Lato następnie oddał głos Pani Kierownik Referatu Promocji 

i  Rozwoju Gminy, która poinformowała, że podjęcie działań związanych z opracowaniem 

nowej Strategii wynika z faktu, iż na przestrzeni ostatnich lat udało się zrealizować niemal 

wszystkie  cele  i  zadania  inwestycyjne  założone  w  poprzedniej  Strategii,  jak  również 

dynamiczny rozwój Gminy i uwarunkowań społeczno – gospodarczych w Polsce w ostatnich 

latach wpłynął na konieczność zmiany polityki rozwoju lokalnego. Strategia Rozwoju Gminy 

Masłów na lata 2022 – 2030 jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu 

Gminy  Masłów,  określającym  obszary,  cele  i  kierunki  interwencji  polityki  rozwoju,  w 

kompetencjach realizowanych przez jej władze. Prace nad Strategią Rozwoju Gminy Masłów 

na  lata  2022  –  2030  rozpoczęto  od  przygotowania  diagnozy  społeczno-gospodarczej-

przestrzennej  Gminy,  w  której  badaniom  poddano  sytuację  społeczną,  gospodarczą  oraz 

uwarunkowania  lokalizacyjne,  środowiskowe  i  przestrzenne  wraz  z  przeprowadzeniem 

konsultacji społecznych dotyczących stanu i funkcjonowania Gminy. Przeanalizowane zostały 

słabe i mocne strony, a także szanse i zagrożenia jej dalszego rozwoju. Kolejnym etapem było 

określenie celów i kierunków strategicznych rozwoju Gminy. Przygotowana na tej podstawie 

szczegółowa  analiza  potencjału  rozwojowego  Gminy,  celów  i  kierunków  oraz  wyniki 

przeprowadzonych z mieszkańcami konsultacji społecznych posłużyły do określenia misji i 

wizji  rozwoju  Gminy.  Pani  Agnieszka  Borycka  dodała  również,  że  projekt  strategii  był 

szeroko konsultowany. Dokument  Strategii Gminy Masłów na lata 2015-2025 szczegółowo 
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omówił również przedstawiciel firmy EPRD.

Ad.6a. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego o zmianę 

rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Dolina Marczakowa – część wsi Masłów Drugi” 

na „Dolina Marczakowa - wieś”.

Temat przedstawił Pan Wojciech Fąfara, kierownik referatu rolnictwa gospodarki komunalnej 

i ochrony środowiska, który szczegółowo omówił tematykę uchwały.  

W obowiązującym wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części, miejscowość Dolina 

Marczakowa, określona została jako Dolina Marczakowa, część wsi Masłów Drugi w gminie 

Masłów. Przedmiotowa  zmiana  jest  czynnością  techniczną  porządkującą,  wynikającą  ze 

zmiany przepisów dotyczących ewidencji miejscowości, ulic, adresów. Zgodnie z § 6 ust. 4 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie 

ewidencji miejscowości, ulic i adresów, nie prowadzi się numeracji porządkowej dla części 

miejscowości.  Organ  prowadzący  ewidencję  miejscowości,  ulic  i  adresów,

zobowiązany  jest  dostosować  ewidencję  miejscowości,  ulic  i  adresów  prowadzoną  na 

podstawie  dotychczasowych  przepisów  do  przepisów  niniejszego  rozporządzenia. 

Mieszkańcy  Doliny  Marczakowej  biorąc  udział  w  konsultacjach,  które  zostały 

przeprowadzone  w  dniach  od  01.12.2021  r.  do  14.12.2021  r.,  opowiedzieli  się  za 

usankcjonowaniem  nazwy  „Dolina  Marczakowa  –  wieś”.  W  celu  uregulowania  statusu 

rodzaju  urzędowej  nazwy  miejscowości  Dolina  Marczakowa  jako  wieś

w gminie Masłów, w pełni zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały jako zgodnej z wolą 

mieszkańców i zmierzającej w przyszłości do uporządkowania nr na terenie tej miejscowości. 

Wniosek Komisji:

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Nieruchomościami  i  Rolnictwa   pozytywnie 

zaopiniowała  projekt  uchwały   w  sprawie  wystąpienia  z  wnioskiem  do  Ministra  Spraw 

Wewnętrznych  i  Administracji  za  pośrednictwem  Wojewody  Świętokrzyskiego  o  zmianę 

rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Dolina Marczakowa – część wsi Masłów Drugi” na 

„Dolina Marczakowa – wieś”.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

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

WYNIKI IMIENNE:
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ZA (3) Ryszard Filipowicz, Janusz Obara, Zenon Pedrycz, 

NIEOBECNI (1) Bernarda Komorowska

Ad.6b. Projekt uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłów na 2022 rok” 

Temat przedstawił Pan Dariusz Korczyński- kierownik referatu budownictwa i gospodarki 

przestrzennej. 

Celem  programu  jest  prowadzenie  działań  służących  zapewnieniu  opieki  bezdomnym 

zwierzętom  z  terenu  gminy  Masłów,  poszukiwanie  nowych  właścicieli  dla  bezdomnych 

zwierząt, ograniczenie niekontrolowanego przyrostu bezdomnych kotów i psów, jak również 

współpraca z organizacjami społecznymi działającymi na rzecz bezdomności zwierząt oraz 

współpraca z Inspekcją Weterynaryjną i samorządem lekarsko- weterynaryjnym.

W ramach przedstawianego programu Gmina realizować będzie następujące zadania: 

odławianie  bezdomnych  zwierząt  oraz  zapewnienie  bezdomnym  zwierzętom  miejsca  w 

schronisku  dla  zwierząt,  obligatoryjną  sterylizację  i  kastrację  zwierząt  w  schronisku, 

zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w  przypadkach  zdarzeń  drogowych  z 

udziałem  zwierząt,  usypianie  ślepych  miotów,  wskazanie  gospodarstwa  rolnego  w  celu 

zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich oraz dofinansowanie zabiegu sterylizacji lub 

kastracji zwierząt posiadających właściciela.

Wysokość  środków  finansowych  przeznaczonych  na  realizację  Programu  wynosi 

104.000,00zł

Wniosek Komisji:

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Nieruchomościami  i  Rolnictwa   pozytywnie 

zaopiniowała projekt  uchwały w sprawie „Programu opieki  nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłów na 2022 rok”.  

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.6c. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki 

i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w 

piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu.

Temat przedstawił Pan Wojciech Fąfara, kierownik referatu rolnictwa gospodarki komunalnej 

i ochrony środowiska, który szczegółowo omówił tematykę uchwały.  

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku ustawy z dnia 29 października 

2021 roku o  ułatwieniach  w prowadzeniu  handlu  w piątki  i  soboty  przez  rolników i  ich 

domowników (Dz.U.  z  2021 r.  poz.  2290)  Rada Gminy Masłów zobowiązana została  do 

wyznaczenia  miejsca  do  handlu  przez  rolników  i  ich

domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w 

piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach. Zgodnie z 

projektem  uchwały  miejsce  prowadzenia  handlu  w  piątki  i  soboty  przez  rolników  i  ich 

domowników wyznacza się w Masłowie Pierwszym na części działki nr 875/8.  Zgodnie z 

zapisami regulaminu na wyznaczonym terenie – bez opłaty targowej – mogą być sprzedawane 

w piątki i soboty wyłącznie produkty rolne lub spożywcze wytworzone  w gospodarstwie 

rolnym rolników dokonujących sprzedaży. Rolnicy i ich domownicy prowadzący handel w 

piątki i soboty na wyznaczonym miejscu zobowiązani są do: utrzymania czystości i porządku 

w  czasie  trwania  handlu,  pozostawienia   uprzątniętego  stanowiska  po  zakończeniu 

działalności handlowej, wykonywania poleceń zarządcy dotyczących spraw organizacyjno-

porządkowych,  na  wezwanie  zarządcy  okazać  artykuły  i  towary  stanowiące   przedmiot 

handlu.

 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 uchwał  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy

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

tematykę uchwały.  W dyskusji poruszono temat wprowadzenia do budżetu nowego zadania 

inwestycyjnego  pn.  „Projekt  odwodnienia  ul.  Św.  Floriana  w  Mąchocicach  Kapitulnych 

(odcinek  dł.  ok  185  mb   od  drogi  wojewódzkiej  nr  745  do  przejścia  dla  przejścia  dla 
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pieszych)”.

Wniosek Komisji:

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa negatywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy

WYNIKI GŁOSOWANIA:

ZA:1, PRZECIW:2, WSTRZYMUJE SIĘ:0,  NIEOBECNI:1

WYNIKI IMIENNE:

ZA (1) Ryszard Filipowicz,  PRZECIW (2) Janusz Obara, Zenon Pedrycz, 

NIEOBECNI (1) Bernarda Komorowska

Ad.7d 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  negatywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Masłów na lata 2021 – 2029

WYNIKI GŁOSOWANIA:

ZA:1, PRZECIW:2, WSTRZYMUJE SIĘ:0,  NIEOBECNI:1,

WYNIKI IMIENNE:

ZA (1) Ryszard Filipowicz,  PRZECIW (2) Janusz Obara, Zenon Pedrycz, 

NIEOBECNI (1) Bernarda Komorowska

Ad.7. Sprawy inne

Podczas  dyskusji  radni  poruszyli  temat  przewozów  autobusowych  świadczonych  przez 

prywatnego przewoźnika. Radny Zenon Pedrycz przekazał informację o  dwóch przypadkach 

nie  zrealizowanego  kursu  przez  ul.  Krajobrazowa  w  Masłowie  Drugim.  Pan  Zbigniew 

Zagdański  Sekretarz  poinformował,  że  Urząd Gminy będzie  prowadził  kontrole  realizacji 

umowy  przez  przewoźnika,  w  przypadku  stwierdzonych  uchybień  nałoży  kary  na 

przewoźnika.  Radny  Tomasz  Ksel  zgłosił  wniosek  o  wystosowanie  pisma  do  firmy 

świadczącej  usługi  przewozowe na terenie  Gminy Masłów z zapytaniem czy zdarzyła się 
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sytuacja, ze kurs nie został wykonany.

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 17:26  zamknął obrady komisji.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:  Wojciech Fąfara

                                                                                          Przewodniczący Komisji
                                               Ochrony Środowiska, 

           Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
                                                                                                   /-/ Ryszard Filipowicz
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