
Protokół nr 8/2022

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i 

Rolnictwa

w dniu 26.09.2022r.

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 Masłów
Pani Ewa Nogalska - inspektor d/s gospodarki lokalami
Pan Dariusz Korczyński - inspektor d/s budownictwa
Pan Damian Maleszak – urbanista
Pan Rafał Kozieł  - urbanista

Proponowany porządek obrad:

1) Otwarcie posiedzenia.

2) Stwierdzenie quorum.

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

     5)   Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za 

            I półrocze 2022 roku  

6) Przedstawienie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 

           za I półrocze 2022 roku

     7)   Projekt uchwały:

a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy



b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na 
lata 2022 – 2029

c) w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Domaszowice na terenie Gminy Masłów 

d) w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Wola Kopcowa na terenie gminy Masłów

e) w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów

f) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy na terenie 
Gminy Masłów

g) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie Gminy 
Masłów

         h)    w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów

         i)     w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów 

         j)     w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów

         k)    w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Domaszowice, gmina Masłów

         l)     w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Wola Kopcowa, gmina         

                 Masłów 
      8)   Sprawy inne
      9)   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  26 września o godzinie 13:00 
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, który otworzył posiedzenie.



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, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
WYNIKI IMIENNE:

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

NIEOBECNI (0) 

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 przyjęła protokół z 
posiedzenia poprzedniej  komisji.

WYNIKI GŁOSOWANIA:
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
WYNIKI IMIENNE:
ZA (4) Ryszard Filipowicz, Janusz Obara, Bernarda Komorowska, Zenon Pedrycz
NIEOBECNI (0) 
 
Ad.5. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów 

za I półrocze 2022 roku. 

Temat referowała Pani Małgorzata Kumór- Skarbnik Gminy, która szczegółowo 

omówiła tematykę uchwały. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa zapoznała 
się  i  przyjęła  informację  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Gminy  Masłów  za
 I półrocze 2022 roku.



Ad.6. Przedstawienie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy      
          finansowej za I półrocze 2022 roku.

Temat referowała Pani Małgorzata Kumór- Skarbnik Gminy, która szczegółowo 

omówiła tematykę uchwały. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa zapoznała 
się i przyjęła informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 
I półrocze 2022 roku.

Ad.7.  Projekt uchwały:

Ad.7a. 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, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

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

Ad.7b. 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, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU, NIEOBECNI: 0
 WYNIKI IMIENNE:
ZA (4)Ryszard Filipowicz, Bernarda Komorowska, Janusz Obara, Zenon Pedrycz
 NIEOBECNI (0)

Ad.7c.  w  sprawie  zmiany  nr  1  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Domaszowice na terenie Gminy Masłów 

Temat referowali Pan Dariusz Korczyński-kierownik BiGP oraz  pan Rafał Kozieł 
urbanista, którzy szczegółowo omówili tematykę uchwały. 

Przedmiotem zmiany planu jest zmiana zapisu dot. geometrii dachu w granicy terenu 
funkcjonalnego oznaczonego symbolem UM15 poprzez dopuszczenie dachu 
płaskiego na budynkach, które mogą być realizowane w granicach przedmiotowego 
terenu. W projekcie zmiany planu, uwzględniono wymagania ładu przestrzennego,
w tym urbanistyki i architektury oraz walory architektoniczne i krajobrazowe poprzez 
ustalenie odpowiednich wskaźników zabudowy i zagospodarowania, w szczególności 
minimalną i maksymalną intensywność zabudowy, minimalny teren biologicznie 
czynny, maksymalną wysokość budynków (zabudowy) czy minimalne linie 
zabudowy w stosunku do dróg publicznych gwarantujące zachowanie ładu 
przestrzennego i krajobrazu kulturowego oraz zachowanie właściwych proporcji 
zabudowy w stosunku do działki budowlanej i jej gabarytów. Wprowadzone zapisy 
umożliwią spójne zagospodarowanie terenów niezabudowanych oraz
rozbudowę i modernizację istniejącej zabudowy.

WYNIKI GŁOSOWANIA :
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
WYNIKI IMIENNE:
ZA (4) Ryszard Filipowicz, Janusz Obara, Bernarda Komorowska, Zenon Pedrycz

NIEOBECNI (0) 



Ad.7d. w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Wola Kopcowa na terenie gminy Masłów

Temat referowali Pan Dariusz Korczyński-kierownik referatu BiGP oraz  pan Damian 
Maleszak - urbanista, którzy szczegółowo omówili tematykę uchwały.

Przedmiotowa zmiana planu miejscowego ma na celu zmianę przeznaczenia terenów 
rolniczych na tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Plan wyznacza nowe tereny przeznaczone pod zabudowę z bezpośrednim dostępem 
do dróg publicznych. 
Założenia planu wpisują się w politykę przestrzenną wyznaczoną w Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów. 
Ponadto prognoza skutków finansowych wykazała że :
- realizacja planu nie będzie generowała kosztów które obciążą budżet gminy
- realizacja planu może wygenerować dochód zasilający budżet gminy z tytułu 
podatku od nieruchomości oraz  tzw. „ renty planistycznej”.

WYNIKI GŁOSOWANIA :
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
WYNIKI IMIENNE:
ZA (4) Bernarda Komorowska, Ryszard Filipowicz, Janusz Obara,Zenon Pedrycz
NIEOBECNI (0) 

Ad.7e. w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów

Temat referowali pan Dariusz Korczyński-kierownik referatu BiGP oraz  pan Damian 
Maleszak urbanista, którzy szczegółowo omówili tematykę uchwały. 

Zmiana planu miejscowego ma na celu korektę wskaźników urbanistycznych dla 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tj.: zwiększenie udziału powierzchni 
terenu, na którym będzie możliwa realizacja usług z 40 % na 49 %; zwiększenie 
maksymalnej powierzchni zabudowy terenu z 40 % na 45 % oraz zwiększenie 
maksymalnej powierzchni sprzedaży obiektów usługowych z 200 m2 na 600 m2. 
Prognoza skutków finansowych wykazała, że:
- realizacja ustaleń planu nie będzie generowała kosztów, które obciążą budżet gminy 
w wyniku realizacji zadań własnych w zakresie infrastruktury technicznej i 
komunikacyjnej



- nie przewiduje się wpływów z tytuły opłaty planistycznej, ponieważ plan utrzymuje 
dotychczasowe przeznaczenie terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową z 
dopuszczeniem usług.

WYNIKI GŁOSOWANIA :
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
WYNIKI IMIENNE:
ZA (4) Ryszard Filipowicz, Janusz Obara, Bernarda Komorowska, Zenon Pedrycz

NIEOBECNI (0) 

Ad.7f. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy na terenie Gminy 
Masłów

Temat referowali pan Dariusz Korczyński - kierownik referatu BiGP oraz  pan Rafał 
Kozieł - urbanista, którzy szczegółowo omówili tematykę uchwały. 

Obszar objęty zmianą planu zamierza się w całości przeznaczyć na cele zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.  Przygotowane zostały materiały 
geodezyjne oraz ustalony został 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 będą one  naruszać ustaleń studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów .

WYNIKI GŁOSOWANIA :
ZA: 3, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
WYNIKI IMIENNE:
ZA (3) Ryszard Filipowicz, Janusz Obara, Bernarda Komorowska
PRZECIW(1) Zenon Pedrycz

NIEOBECNI (0) 

Ad.7g.   w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  nr  2  miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie Gminy 
Masłów



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

Obszar objęty zmianą planu zamierza się przeznaczyć na cele zabudowy zagrodowej 
co wynika z bieżących potrzeb inwestycyjnych.
Teren objęty granicą opracowania zmiany planu nie jest wyznaczony w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów do 
sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego. 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.

WYNIKI GŁOSOWANIA: 
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
WYNIKI IMIENNE:
ZA (4)Ryszard Filipowicz, Bernarda Komorowska, Janusz Obara, Zenon Pedrycz
NIEOBECNI (0)

Ad.7h. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów

Temat  referowała  pani  Ewa Nogalska  –  inspektor  ds.  gospodarki  lokalami,  która 
szczegółowo omówiła tematykę uchwały.

Przez wzgląd na duże zurbanizowanie nieruchomości w obrębie Dąbrowa, Gmina 
Masłów przystąpiła do porządkowania punktów adresowych w sołectwie Dąbrowa.
Obszar sołectwa Dąbrowa tworzy strefę podmiejską, wobec czego następuje jej 
znaczne zurbanizowanie. W związku z istniejącą już zabudową oraz prognozą 
przyszłej zabudowy zaistniała konieczność uporządkowania punktów adresowych 
poprzez wprowadzenie nazw ulic .
Ustalając nazwy ulic przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami 
sołectwa Dąbrowa. Zainteresowani mieszkańcy mogli wypowiedzieć się przy użyciu 
formularza, w którym można było zaproponować nazwę ulicy. W toku konsultacji 
nazwa ulica „Diamentowa” zyskała poparcie znacznej części mieszkańców, którzy 
uczestniczyli w konsultacjach. 
Przedmiotowa droga  znajduje się na drodze powiatowej, położonej w miejscowości
Dąbrowa, Gmina Masłów, stanowiącej działki ewidencyjne nr 412/5 i nr 1845/4.



WYNIKI GŁOSOWANIA :
ZA: 2, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
WYNIKI IMIENNE:
ZA (2)Ryszard Filipowicz , Janusz Obara 
PRZECIW(1) Zenon Pedrycz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Bernarda Komorowska

NIEOBECNI (0) 

Ad.7i. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów 

Temat  referowała  Pani  Ewa Nogalska  –  inspektor  ds.  gospodarki  lokalami,  która 
szczegółowo omówiła tematykę uchwały.

Przez wzgląd na duże zurbanizowanie nieruchomości w obrębie Dąbrowa, Gmina 
Masłów przystąpiła do porządkowania punktów adresowych w sołectwie Dąbrowa. 

W związku z istniejącą już zabudową oraz prognozą przyszłej zabudowy zaistniała 
konieczność uporządkowania punktów adresowych poprzez wprowadzenie nazw 
ulic. Ustalając nazwy ulic przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami 
sołectwa Dąbrowa. Zainteresowani mieszkańcy mogli wypowiedzieć się przy użyciu 
formularza, w którym można było zaproponować nazwę ulicy. 

Mieszkańcy uczestniczący w konsultacji większością głosów zaproponowali nazwę 
ulicy „Kalinowa”.

Przedmiotowa droga znajduje się na drodze położonej w miejscowości Dąbrowa, 
Gmina Masłów, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1157/2. 

WYNIKI GŁOSOWANIA :
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
WYNIKI IMIENNE:
ZA (3) Ryszard Filipowicz, Janusz Obara, Zenon Pedrycz
WSTRZYMUJE SIĘ (1)Bernarda Komorowska, 

NIEOBECNI (0) 

Ad.7j. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów

Temat  referowała  pani  Ewa Nogalska  –  inspektor  ds.  gospodarki  lokalami,  która 
szczegółowo omówiła tematykę uchwały.



Przez wzgląd na duże zurbanizowanie nieruchomości w obrębie Dąbrowa, Gmina 
Masłów przystąpiła do porządkowania punktów adresowych w sołectwie Dąbrowa.
Obszar sołectwa Dąbrowa tworzy strefę podmiejską, wobec czego następuje jej 
znaczne zurbanizowanie. W związku z istniejącą już zabudową oraz prognozą 
przyszłej zabudowy zaistniała konieczność uporządkowania punktów adresowych 
poprzez wprowadzenie nazw ulic .
Ustalając nazwy ulic przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami 
sołectwa Dąbrowa. Zainteresowani mieszkańcy mogli wypowiedzieć się przy użyciu 
formularza, w którym można było zaproponować nazwę ulicy. 
W toku konsultacji nazwa ulica „Kolonia” zyskała poparcie znacznej części 
mieszkańców, którzy uczestniczyli w konsultacjach. 
Przedmiotowa droga na położona jest na drodze położonej w miejscowości Dąbrowa, 
Gmina Masłów, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1201/2. 

WYNIKI GŁOSOWANIA :
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
WYNIKI IMIENNE:
ZA (3) Ryszard Filipowicz, Janusz Obara, Zenon Pedrycz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)Bernarda Komorowska, 

NIEOBECNI (0) 

Ad.7k.  w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Domaszowice, gmina Masłów

Temat  referowała  pani  Ewa  Nogalska  –  inspektor  ds.  gospodarki  lokalami  która 
szczegółowo omówiła tematykę uchwały.

Celem  uchwały  Rady  Gminy  jest  nadanie  nazwy  ulicy  na  drodze  wewnętrznej, 
będącej własnością prywatną, bezpośrednio przyległej do drogi gminnej, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działki nr: 107/11, 107/16 107/25.

 Ustalając nazwę ulicy przeprowadzono konsultacje społeczne w sołectwie 

Domaszowice. Dla omawianej drogi, większością głosów, mieszkańcy 

zaproponowali nazwę ulicy „Kasztanowa”.

Nadanie nazwy ulicy i nowa numeracja uporządkuje ewidencję adresów 

nieruchomości usytuowanych wzdłuż tej ulicy.



WYNIKI GŁOSOWANIA :
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
WYNIKI IMIENNE:
ZA (4) Ryszard Filipowicz, Janusz Obara, Bernarda Komorowska, Zenon Pedrycz

NIEOBECNI (0) 

Ad.7l. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Wola Kopcowa, gmina Masłów

Temat  referowała  pani  Ewa Nogalska  –  inspektor ds.  gospodarki  lokalami,  która 
szczegółowo omówiła tematykę uchwały

Celem uchwały Rady Gminy jest nadanie nazwy ulicy na drodze wewnętrznej, 
bezpośrednio przyległej do drogi gminnej, położonej w miejscowości Wola 
Kopcowa, w gminie Masłów. Przedmiotowa droga, oznaczona jako działka 
ewidencyjna nr 337/2 stanowi własność prywatną, dla której Gmina uzyskała 
pisemną zgodę na nadanie nazwy. 

Ustalając nazwę ulicy przeprowadzono konsultacje społeczne w sołectwie Wola 
Kopcowa. Dla omawianej drogi, większością głosów, mieszkańcy zaproponowali 
nazwę ulicy „Brzozowa”. 
Nadanie nazwy ulicy i nowa numeracja uporządkuje ewidencję adresów 
nieruchomości usytuowanych wzdłuż tej ulicy.

WYNIKI GŁOSOWANIA :

ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
WYNIKI IMIENNE:
ZA (4) Ryszard Filipowicz, Janusz Obara, Bernarda Komorowska, Zenon Pedrycz

NIEOBECNI (0)

Ad.8.  Sprawy inne
Radny, pan Tomasz Ksel poruszył temat wspólnych Komisji Rady Gminy. Uważa, że 
każda Komisja powinna obradować osobno ponieważ podczas wspólnych posiedzeń 
jest zbyt duży chaos. 
Ponadto poruszono również tematy związane z odśnieżaniem dróg.

Ad.9.  Zakończenie obrad



Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Gospodarki 
Nieruchomościami i Rolnictwa Pan Ryszard Filipowicz podziękował za udział w 
komisji i o godzinie 15:53  zamknął obrady komisji.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:  Marta Jarosz

                                                             Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, 
       Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

                                                                                                   /-/ Ryszard Filipowicz


