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Protokół nr IX/2019 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 

w dniu 24.06.2019 r. 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Pani Bernarda Komorowska- zastępca 

przewodniczącego komisji, Pan Zenon Pedrycz – członek komisji, Pan Janusz Obara – członek 

komisji. Lista obecności w załączeniu. 

W obradach Komisji uczestniczyli również: Pani Monika Dolezińska- Włodarczyk zastępca  

Wójta Gminy Masłów, Pan Zbigniew Zagdański- sekretarz Gminy Masłów, Pani Małgorzata 

Kumór -skarbnik Gminy Masłów, Pan Wojciech Fąfara – kierownik referatu RGKiOŚ, Pan 

Dariusz Korczyński – kierownik referatu BiGP. 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok, 

6. Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny działki nr 130/28 położonej w 

Domaszowicach 

7. Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny działki nr 130/30 położonej w 

Domaszowicach 

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 154/2 

o powierzchni 0,6984 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Masłów Pierwszy, w 

miejscowości Masłów Pierwszy 

9. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów 

10. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Dolina Marczakowa na terenie gminy Masłów 

11. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Masłów Drugi na terenie gminy Masłów 

12. Sprawy inne 

13. Zakończenie obrad 

 

Ad. 1.Otwarcie posiedzenia. 

Stosownie do § 65 Statutu Gminy Masłów przyjętego uchwałą Nr XXV/232/2016 Rady Gminy 

Masłów z dnia 8 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 2787) w dniu 24 

czerwca 2019 roku o godzinie 13:00 w budynku urzędu odbyło się posiedzenie Komisji 
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Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. Posiedzenie otworzyła i 

obradom przewodniczyła Zastępca Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, 

Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pani Bernarda Komorowska. 

 

Ad. 2.Stwierdzenie quorum. 

W dzisiejszym 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)Bernarda Komorowska, Janusz Obara, Zenon Pedrycz 

 

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji (nr VIII/2019 z posiedzenia komisji z 

dnia 20.05.2019 r.) 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i 

Rolnictwa – Pani Bernarda Komorowska poinformowała, że nie wpłynął żaden wniosek w 

sprawie treści zawartych w protokole. Komisja, w głosowaniu 4 „za”, jednogłośnie przyjęła 

protokół z posiedzenia komisji z dnia  20.05.2019 r.) 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

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

WYNIKI IMIENNE: 

ZA(3)Bernarda Komorowska, Janusz Obara, Zenon Pedrycz 

 

Ad. 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok 

Temat referowała Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy Masłów, która szczegółowo 

omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok.  Przedstawiła Radnym informacje 

dotyczące dochodów oraz wydatków gminy. Szczegółowo omówiła plan i wykonanie 

dochodów i wydatków budżetu gminy Masłów za 2018 rok, limit wydatków na wieloletnie 

przedsięwzięcia, , zadania inwestycyjne roczne,  przychody i rozchody budżetu, dochody i 

wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
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odrębnymi ustawami, dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji 

rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dochody 

i wydatki związane z realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje podmiotowe i celowe oraz stopień 

zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2018 roku. 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa zapoznała się ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. 

 

Ad.6 Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny działki nr 130/28 położonej 

w Domaszowicach 

Temat referowała Pani Edyta Hrabąszcz – inspektor ds. gospodarki gruntami, która 

szczegółowo omówiła tematykę uchwały. Właścicielem działki nr 130/28 o powierzchni 0,0128 

ha położonej w obrębie ewidencyjnym Domaszowice jest osoba fizyczna, która zobowiązała 

się przekazać nieodpłatnie na rzecz Gminy Masłów prawo własności swojej działki zajętej pod 

poszerzenie drogi gminnej KD-D w formie notarialnej umowy darowizny. 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do właściwości Rady Gminy należy podejmowanie 

uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym 

też Rada Gminy wyraża zgodę na nabycie nieruchomości na własność gminy. 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny działki nr 130/28 

położonej w Domaszowicach 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

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

WYNIKI IMIENNE: 

ZA(3) Bernarda Komorowska, Janusz Obara, Zenon Pedrycz 

 

Ad.7. Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny działki nr 130/30 położonej 

w Domaszowicach 

Temat referowała Pani Edyta Hrabąszcz – inspektor ds. gospodarki gruntami, która 

szczegółowo omówiła tematykę uchwały. Właścicielem działki nr 130/30 o powierzchni 0,0040 

ha położonej w obrębie ewidencyjnym Domaszowice jest osoba fizyczna, która zobowiązała 
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się przekazać nieodpłatnie na rzecz Gminy Masłów prawo własności swojej działki zajętej pod 

poszerzenie drogi gminnej KD-D w formie notarialnej umowy darowizny. Zgodnie z ustawą o 

samorządzie gminnym do właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach 

majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym też Rada Gminy 

wyraża zgodę na nabycie nieruchomości na własność gminy. 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny działki nr 130/30 

położonej w Domaszowicach 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

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

WYNIKI IMIENNE: 

ZA(3) Bernarda Komorowska, Janusz Obara, Zenon Pedrycz 

 

Ad.8 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 

154/2 o powierzchni 0,6984 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Masłów Pierwszy, w 

miejscowości Masłów Pierwszy 

Temat referowała Pani Anna Klusek ref. ds. gospodarki nieruchomościami, która szczegółowo 

omówiła tematykę uchwały. Gmina jest właścicielem działki nr działki nr 154/2 o powierzchni 

2,0100 ha  położonej w obrębie ewidencyjnym Masłów Pierwszy, w miejscowości Masłów 

Pierwszy. Przedmiotem dzierżawy jest część powyższej działki o powierzchni 0,6984 ha. 

Ten teren był już wydzierżawiany wcześniej. Dotychczasowy dzierżawca jest zainteresowany 

kontynuacją dzierżawy z przeznaczeniem na cele rolne. Dzierżawca korzystał z przedmiotu 

umowy zgodnie z jej przeznaczeniem i celem określonym w umowie, wnosząc w terminie 

należne opłaty. 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki 

nr 154/2 o powierzchni 0,6984 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Masłów Pierwszy, w 

miejscowości Masłów Pierwszy 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

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

WYNIKI IMIENNE: 
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ZA(3) Bernarda Komorowska, Janusz Obara, Zenon Pedrycz 

 

Ad.9.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów 

Temat przedstawił Pan Dariusz Korczyński-kierownik referatu BIGP, który szczegółowo 

omówił tematykę propozycji uchwały Rady Gminy. Pan Korczyński poinformował, że w myśl 

uchwalonego studium Gmina rozpoczęła pracę nad opracowaniem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Na etapie wyłożenia planu uwagi które wpłynęły nie 

podlegają rozpatrzeniu oraz nie wpływają na plan i jego procedowanie. Miejscowy plan może 

zostać przyjęty w obecnej formie. 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

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

WYNIKI IMIENNE: 

ZA(3) Bernarda Komorowska, Janusz Obara, Zenon Pedrycz 

 

Ad.10.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Dolina Marczakowa na terenie gminy Masłów 

Temat przedstawił Pan Dariusz Korczyński-kierownik referatu BIGP, który szczegółowo 

omówił tematykę propozycji uchwały Rady Gminy. Pan Korczyński poinformował, że w myśl 

uchwalonego studium Gmina rozpoczęła pracę nad opracowaniem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Na etapie wyłożenia planu uwagi które wpłynęły nie 

podlegają rozpatrzeniu oraz nie wpływają na plan i jego procedowanie. Miejscowy plan może 

zostać przyjęty w obecnej formie. 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Dolina Marczakowa na terenie gminy Masłów 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

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

ZA(3) Bernarda Komorowska, Janusz Obara, Zenon Pedrycz 

Ad.11. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Masłów Drugi na terenie gminy Masłów 

Temat przedstawił Pan Dariusz Korczyński-kierownik referatu BIGP, który szczegółowo 

omówił tematykę propozycji uchwały Rady Gminy. Pan Korczyński poinformował, że w myśl 

uchwalonego studium Gmina rozpoczęła pracę nad opracowaniem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Na etapie wyłożenia planu uwagi które wpłynęły nie 

podlegają rozpatrzeniu oraz nie wpływają na plan i jego procedowanie. Miejscowy plan może 

zostać przyjęty w obecnej formie. 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Masłów Drugi na terenie gminy Masłów 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

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

WYNIKI IMIENNE: 

ZA(3) Bernarda Komorowska, Janusz Obara, Zenon Pedrycz 

Ad. 12. Sprawy inne 

Innych spraw nie wniesiono.  

Ad. 13. Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Zastępca Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska 

Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Pani Bernarda Komorowska podziękowała za 

udział w komisji i o godzinie 13.40 zamknęła obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokolant: Marta Maciejska  

 

 

 

                                                                                            Zastępca Przewodniczącego Komisji 

                  Ochrony Środowiska, 

       Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 

                                                                                                   /-/ Bernarda Komorowska 


