
Protokół nr  5 / 2019 
 
Z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji Gminy w dniu 20.05.2019 r. 
       Posiedzenie otworzyła Pani Małgorzata Kozubek – przewodnicząca Komisji do spraw Inwestycji. 
W obradach komisji uczestniczyli członkowie: 
- Komisji do Spraw Inwestycji, wg. załączonej listy obecności 
oraz Pan Tomasz Lato - Wójt Gminy Masłów, Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy Masłów, Pan 
Dariusz Korczyński – Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Pan Jarosław Rutczyński 
– Inspektor ds. drogownictwa, Pani Edyta Hrabąszcz - Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami, Pani 
Wiesława Cieplicka – Inspektor. 
 
Tematyka posiedzenia: 
 
1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

5. Dyskusja na temat drogi w Domaszowicach (za kapliczką) 

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy. 

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2019 – 

2029. 

8. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Masłów za 2018 rok. 

9. Sprawy inne. 

10. Zakończenie obrad. 

 

Ad .1 

Otwarcie posiedzenia. 

Stosownie do § 68 Statutu Gminy Masłów przyjętego uchwałą Nr XXV/232/2016 Rady GminyMasłów z dnia 

8 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 2787 z 2016 r.) w dniu 20 maja 2019 roku  

o godzinie 13:00, w budynku urzędu, Przewodnicząca Komisji do spraw Inwestycji – Pani Małgorzata 

Kozubek otworzyła obrady komisji. 

 

Ad .2 

Stwierdzenie quorum.  

W posiedzeniu komisji uczestniczy 7 z 7 – osobowego składu Komisji, co jest podstawą do podejmowania 

prawomocnych uchwał. 

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.3 

Przyjęcie porządku obrad. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

 

Głosowanie: 

7 za pozytywnym przyjęciem porządku obrad. 

 



Ad.4 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że nie wpłynął żaden wniosek w sprawie treści zawartych  

w protokole. 

 

Głosowanie: 

7 za pozytywnym przyjęciem protokołu. 

 

Ad. 5 

Dyskusja na temat drogi w Domaszowicach (za kapliczką). 
 

Temat przedstawił Pan Tomasz Lato.  
Poinformował radnych, że początkowo starał się o nieodpłatnie przejęcie terenu pod poszerzenie drogi. 
Sytuacja jest trudna, bo właściciel działek po północnej stronie drogi mają wybudowane ogrodzenia. 
Najpierw zaprosiliśmy Pana po północnej stronie drogi, następnie z właścicielami działek po południowej 
stronie drogi. Większość z nich wyrażała zgodę na przekazanie, ale tylko tej części, która nie wchodzi poza 
ogrodzenia. Większość z nich wyraziła opinię, że nie będą sprzedawać swoich gruntów dla Gminy, 
ewentualnie proponowali, aby zrobić taką wizualizację dot. dwustronnego przekazania gruntów, że część 
dają oni, a część właściciel działki po przeciwnej stronie drogi, żeby uzyskać 5-cio metrową drogę. Teraz 
przygotowujemy kolejne wspólne spotkanie z właścicielami działek po  północnej stronie drogi i po 
południowej. Przyjmujemy takie możliwości, że albo tą drogę realizujemy w bardzo wąskim pasie i traktujemy 
ją jako drogę jednokierunkową, chociaż część mieszkańców nie wyraziło zgody na drogę jednokierunkową, 
twierdząc, że byłoby to duże utrudnienie dla nich. Ale jest ewentualność drogi jednokierunkowej, jest 
ewentualność uzyskania z wykupem gruntów po jednej i drugiej stronie. Wójt uważa, że wykup w kwocie do 
60,00 zł za 1 m2 byłby możliwy. Właściciel działki po północnej stronie powiedział na spotkaniu, że jeśli 
Gmina mu nie zapłaci 240,00 zł za 1m2, to zagrodzi całkowicie tą swoja część, a to spowoduje, że 
pozostaniemy w najwęższej części drogi 1,7 m szerokości. Właścicielka działki n 157/3 dzisiaj wycofała 
zwoją zgodę  wyrażoną na spotkaniu w dniu 16.05.2019r. Wójt dodał, że mieszkańcy mieszkający przy tej 
drodze są bardzo skłóceni. Wójt dodał, że zakładaliśmy też taką możliwość, chociaż to byłoby to traktowanie 
uprzywilejowanie, że dla dobra mieszkańców zamienimy grunty właściciela po północnej części drogi na 
działkę gminną, żeby pozyskać ten grunt po drogę, ewentualnie też moglibyśmy wykupić ten grunt gdyby 
Rada wyraziła zgodę, ale to musiałoby być poprzedzone długotrwałym procesem rozmów z mieszkańcami, 
bo ktoś by mógł powiedzieć, że mogliśmy wykupić grunty  z drugiej strony drogi, dlatego tak to szczegółowo 
rozpatrujemy. 
Pan Jarosław Rutczyński – Inspektor ds. drogownictwa na załączniku graficznym przedstawił radnym, że 
część zakreślona  na czerwono, jest to własność Gminy Masłów, najszersza część ma 9 m, natomiast 
najwęższy kawałek to 1,7 m. Najpierw było spotkanie z właścicielem działki 164/1 i 164/2 w celu pozyskania 
gruntu ok. 350 m do uzyskania 5-cio metrowego pasa drogowego, który żądał początkowo 280,00 zł za 1m2, 
potem obniżył stawkę do 240,zł za 1m2. Drugie spotkanie odbyło się z właścicielami działek po północnej 
stronie drogi, żeby uzyskać też 5-cio metrowy pas drogowy. Właściciel działki nr 160 nie zgłosił się na 
spotkanie. Wójt dodał, że tut. urząd ma taką wiedzę, że nie zgodzi się na jakiekolwiek odstąpienie gruntu, 
dlatego jesteśmy na tym odcinku uzależnieni od właściciela działek od południowej strony. Pan Rutczyński 
powiedział, że na spotkaniu w dniu 16.05.2019r. byli wszyscy pozostali właściciele, którzy indywidualnie 
wypowiedzieli się co do przekazania swoich gruntów. Dlatego zrobiliśmy kolejną mapę z propozycją 
pozyskania od jednej i drugiej strony w celu uzyskania 5-cio metrowego pasa drogowego. 
Radny Stanisław Doleziński powiedział, że to mieszkańcy chcą drogę, ale nie chcą dać więcej, albo zapłacić, 
ale zaproponowana stawka jest za wysoka. Radny Ryszard Szymczuch dodał, że to jest nierozsądne. 
Inspektor Rutczyński powiedział, że jeśli właściciel działki 164/1 i 164/2 zagrodzi po granicy ewidencyjnej, to 
przejazd będzie bardzo zawężony. Na spotkaniu w dniu 29.04.2019r. Pan Tutaj oświadczył, że sprzedadzą z 
siostrą i mamą części swoich gruntów pod warunkiem wykupu przez Gminę po ogrodzeniu. W przypadku 
braku zgody Gminy na taki zakres wykupu, Pan Tutaj zagrodzi swoje działki po granicy ewidencyjnej. 
Wójt powiedział, że mamy takie tereny, gdzie mieszkańcy oddają za darmo swoje grunty i tam należy 
budować drogi. Powiedział, że jego celem było poinformowanie radnych, w jak trudnej sytuacji jesteśmy, my 
przedstawimy na kolejnym spotkaniu z mieszkańcami, radnymi i sołtysem, (zaprosił również Przewodniczącą 
Komisji ds. Inwestycji), przedstawimy koncepcję pozyskania gruntów z obu stron drogi i żeby obie strony: 
północnej i południowej części drogi spróbowały się dogadać: albo nieodpłatnie oddają wszyscy po obu 
stronach drogi dla uzyskania 5-cio metrowego pasa drogowego, albo zapłacić do 60,00 zł za 1m2, a nie jak 
proponował właściciel 164/1 i 164/2 240,zł za 1m2.  
 



Ad. 6 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy. 

 

Temat przedstawiła PaniSkarbnikMałgorzata Kumór, która szczegółowo omówiła tematykę propozycji 

uchwały Rady Gminy. Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany polegają na zwiększeniu środków na 

zadaniach inwestycyjnych a także do budżetu zostają wprowadzone nowe zadania do realizacji.  

Wprowadzono nowe zadanie dot. opracowania dokumentacji projektowej wraz z przyłączem oraz punktem 

czerpalnym w Masłowie Pierwszym Rodzinne Ogrody Działkowe Zielona Dolina o wartości zadania  

40 000,00 zł. Kolejne z zadań to: modernizacja miejsca parkingowego przy przystanku autobusowym  

i chodnika na terenie budynku GOK w Masłowie Pierwszym o wartości 35 000,00 zł; budowa podjazdu pod 

remizę OSP w Masłowie Pierwszym o wartości 23 000,00 zł. 

Radna Małgorzata Kozubek poprosiła o wyjaśnienie kwestii wprowadzenia zadania dot. opracowani 

dokumentacji projektowej sieci wodociągowej do ROD Zielona Dolina. 

Pani Wiesława Cieplicka wyjaśniła, że jest to pierwszy etap konieczny do przeprowadzenia inwestycji 

budowlanej i w tym momencie będzie przeprowadzana procedura mająca na celu wybór projektanta.  

Wójt Tomasz Lato dodał, że jest tam duża grupa mieszkańców którzy chcą skorzystać z możliwości 

przyłączenia się do sieci wodociągowej, a jest to duże osiedle i obowiązkiem gminy jest zapewnienie 

dostawy wody mieszkańcom. Wójt liczy, że po wykonaniu dokumentacji projektowej przez gminę uda się 

przekazać wykonanie sieci do działań inwestycyjnych Wodociągów Kieleckich. 

 

 
Głosowanie:  

7 za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały. 

 

Ad. 7 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2019 – 

2029. 

 

Temat przedstawiła Pani Skarbnik Małgorzata Kumór, która szczegółowo omówiła tematykę propozycji 

uchwały Rady Gminy. Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany polegają na zwiększeniu jak i zmniejszeniu 

środków na zadaniach inwestycyjnych a także do budżetu zostają wprowadzone nowe zadania do realizacji. 

Zostaną zwiększone środki na zadaniu Termomodernizacji na ternie gminy, wynika to z konieczności 

aktualizacji studium wykonalności. 

Nowe zadania dotyczą kosztów przyłączenia do instalacji gazowej budynków GOK oraz Ośrodka Zdrowia w 

Masłowie Pierwszym, jest to zadanie wieloletnie. Również kolejno będą przyłączone budynek SP w 

Masłowie Pierwszym oraz budynku GOPS w Masłowie Pierwszym. W związku z przyłączeniem Gmina nie 

poniesie w tym roku żadnych wydatków, zobowiązania finansowe dotyczą roku 2022. 

 

Głosowanie:  

7 za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały. 

 

Ad. 8 

Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Masłów za 2018 rok. 

 

Temat przedstawił Pan Wójt Tomasz Lat. Wyjaśnił, że informacje zawarte w tym, dokumencie mają posłużyć 

mieszkańcom do zapoznania się z problematyką gminy. Omówił najważniejsze dane zawarte w raporcie dot. 

m.in.: budżetu, analizy finansowej, realizacji polityki i programów Strategicznych, studium uwarunkowań, 

miejscowego planu, remontów dróg, programu rewitalizacji Gminy Masłów, kosztów komunikacji miejskiej, 

wodociągów, kanalizacji i gazyfikacji gminy, a także oświetlenia i gospodarki odpadami. 

 

 



Ad. 9 

Sprawy inne. 

 

1) Wójt poinformował Komisję, o proteście który wpłynął dnia 08.05.2019 r. dot. miejscowego planu  

i drogi w Woli Kopcowej. Protest nie był podpisany, załączona była jedynie lista mieszkańców  

z poprzednich wniosków z roku 2014 r. 

Pan Dariusz Korczyński zaznaczył, że wpłynął kolejny protest od mieszkańca gminy w dniu 

18.05.2019 r. o podobnej treści do poprzedniego, dot. Woli Kopcowej. Omówił treść złożonego 

protestu oraz poinformował, że zostanie przekazany do biura urbanistycznego i będzie 

procedowany. 

2) Radny Artur Lis zgłosił o zalegającej kostce brukowej na terenie pasa drogowego w sołectwie 

Domaszowice. 

3) Radny Tomasz Ksel zgłasza problem dotyczący aktualizacji projektów przyłączy kanalizacyjnych  

w Ciekotach. Na spotkaniu z projektantem mieszkańcy otrzymali mapki do weryfikacji stanu 

istniejącego i zostali poproszeni o potwierdzenie projektantowi poprawności projektu. Radny 

zaznaczył, że mieszkańcy nie są w stanie sami zweryfikować map. 

Wójt zobowiązał się, że doprowadzi do spotkania z projektantem w celu wyjaśnienia i pomocy 

mieszkańcom problemu dot. aktualizacji projektu przyłączy. 

 

4) Radny Andrzej Kułak zgłosił problem zanieczyszczonego szlaku Góra Klonówka. 

Pan Wójt wyjaśnił, że sytuacja jest już zgłoszona i w ciągu 2 tygodni zostanie przeprowadzone 

sprzątanie szlaku. 

5) Radna Małgorzata Kozubek poprosiła o przeprowadzenie sesji objazdowej po sołectwach Gminy 

Masłów w celu zapoznania się i pokazania bieżących inwestycji. 

Pan Wójt zaproponował komisje objazdowe oraz podzielnie ich na dwa etapy w każdym po 6 

sołectw. 

 

Ad.10 

Zakończenie obrad. 

 
Po wyczerpaniu tematyki Przewodnicząca komisji podziękowała za udział w komisji i o godz. 15:00 
zamknęła obrady. 
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
 
Protokołowała:  
Wiesława Cieplicka 
 

 
 
 

Przewodnicząca Komisji 
Małgorzata Kozubek 


