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Protokół nr 1/2020 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 

w dniu 27.01.2020r. 

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Pan Ryszard Filipowicz-przewodniczący komisji, Pani 

Bernarda Komorowska- zastępca przewodniczącego komisji, Pan Janusz Obara – członek 

komisji. Lista obecności w załączeniu. 

W obradach Komisji uczestniczyli również: Pan Tomasz Lato- Wójt 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, Pan Rafał Kozieł -urbanista oraz radni z komisji inwestycji. 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

5. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów 

6. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Dąbrowa na terenie gminy Masłów 

7. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Domaszowice na terenie gminy Masłów 

8. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Mąchocice Kapitulne na terenie gminy Masłów 

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów 

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów 

na lata 2020 – 2029 

11. Projekt uchwały w sprawie planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Masłów na 2020 

rok 

12. Sprawozdanie z działalności komisji 

13. Sprawy inne 

14. 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 27 

stycznia o godzinie 12:00 w budynku urzędu odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. Posiedzenie otworzył i obradom 

przewodniczył Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami 

i Rolnictwa pan Ryszard Filipowicz. 
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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) Ryszard Filipowicz, Bernarda Komorowska, Janusz Obara, 

 

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

dnia 16.12.2019r.) 

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 z 

posiedzenia komisji z dnia 16.12.2019r.) 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

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

WYNIKI IMIENNE: 

ZA(3) Ryszard Filipowicz, Bernarda Komorowska, Janusz Obara, 

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów 

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

Pan Rafał Kozieł poinformował, że Wojewoda podczas opiniowania uchylił fragment planu, ze 

względu na nie określenie warunków zjazdu do działki i zakwestionował obsługę 

komunikacyjną. Zostało to poprawione i uchylona część trafia do ponownego zaopiniowania 

przez Komisję. Uzupełniono zapis planu o brakujący fragment i może on zostać przyjęty. 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

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

WYNIKI IMIENNE: 

ZA(3) Bernarda Komorowska, Ryszard Filipowicz, Janusz Obara 

 

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

sołectwa Dąbrowa na terenie gminy Masłów 

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

Pan Kozieł poinformował, że plan przeszedł procedurę planistyczną, był dwukrotnie 
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wykładany i może zostać poddany do zaopiniowania przez Komisję. Dodał, że w trakcie 

wyłożenia zostały złożone 2 uwagi, które nie zostały uwzględnione. Właściciele terenu 

znajdującego się pomiędzy lasem, a rzeką chcieli zmianę jego przeznaczenia na działki pod 

zabudowę jednorodzinną. Jednak ze względu na inne przeznaczenie terenów w studium 

uwarunkowań nie można przekształcić tych terenów pod budowlane, ponieważ 

wykroczylibyśmy poza studium. Studium nie przewiduje tu zabudowy gdyż 4 działki o których 

mowa objęte są obszarem Natura 2000. Już na etapie studium RDOŚ nie zaopiniował 

pozytywnie tych terenów pod zabudowę. Zmianę będzie można wprowadzić w przyszłości 

podczas zmiany miejscowego planu, gdyż najnowsze badania nie wykazują już na tych terenach 

siedlisk chronionych. Uwaga nr 2 dotyczyła działek przy ul. Radomskiej znajdujących się za 

garażami, gdzie również wnioskowano o przeznaczenie tych terenów na budowlane na 

wszystkich działkach. Nie zostało to uwzględnione, ze względu położenia działek, które 

znajdują się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obowiązuje tu zakaz ustanowiony 

przez Marszałka, dopuszcza się wydzielenie terenów budowlanych o powierzchni nie większej 

niż 0,5 ha i takie tereny zostały wyznaczone na części działek. 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała projekt w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Dąbrowa na terenie gminy Masłów 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

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

WYNIKI IMIENNE: 

ZA(3) Bernarda Komorowska, Ryszard Filipowicz,Janusz Obara 

 

Ad.7. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Domaszowice na terenie gminy Masłów 

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

Pan Kozieł poinformował, że plan jest gotowy do zaopiniowania. Podczas ostatniego wyłożenia 

wpłynęła uwaga od właściciela działki, przez co została wprowadzona korekta w terenach 

przeznaczonych wcześniej pod zabudowę. Właściciel działek nie wyraził zgody na 

udostępnienie swojego terenu pod drogę, która dała by możliwość dojazdu do niżej położonych 

działek przeznaczonych pod zabudowę. W związku z tym minimalny parametr szerokości drogi 

dojazdowej do terenów budowlanych, nie zostanie zachowany i tereny te muszą zostać 

przywrócone jako tereny rolne. Był to jedyny możliwy dojazd do tych działek, jednak 

właściciel nie wyraził zgody na przekazanie pasa o szerokości niespełna 1 metra na drogę która 

stanowiła by dojazd do jego działek budowlanych. Dlatego przeznaczenie działek zostało 

zmienione. 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Domaszowice na terenie gminy Masłów 
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WYNIKI GŁOSOWANIA: 

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

WYNIKI IMIENNE: 

ZA(3) Bernarda Komorowska, Ryszard Filipowicz,Janusz Obara 

 

Ad.8.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Mąchocice Kapitulne na terenie gminy Masłów 

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

Pan Kozieł poinformował, że plan był dwukrotnie wykładany do publicznego wglądu. Podczas 

wyłożeń wpłynęły uwagi, które nie zostały uwzględnione. 

Uwaga nr 1 dotyczyła działki nr 201, gdzie obecnie są to tereny zalesione. Wnioskowano o 

zmianę przeznaczenia tych terenów i przekształcenie ich na budowlane. Uwaga nie ostała 

uwzględniona, ponieważ w studium nie przewidziano tu terenów budowlanych. 

Uwagi nr 2 i 3 dotyczyły działek nr 409/2, 365, 366 i 372/1 gdzie również wnioskowano o 

zmianę przeznaczenia tych terenów na tereny budowlane. Uwagi nie zostały uwzględnione, 

gdyż skutkowało by to niezgodnością ze studium. 

Uwaga nr 4 dotyczyła działki nr 370/4 która jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie cieku 

wodnego. Zmiana terenu na budowlany nie jest możliwa, ponieważ w takim wypadku nie dało 

by się zachować wystarczającej odległości zabudowy od cieku która umożliwiła by budowę. 

Uwaga nr 5 dotyczyła dopisania do miejscowego planu możliwości wykonywania 

przydomowych  oczyszczalni ścieków. Nie została uwzględniona ponieważ ustawa zabrania 

odprowadzania ścieków do gruntu na terenach położonych  w aglomeracji. Cała Gmina Masłów 

należy do aglomeracji miasta Kielce. 

 

Ad.9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

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

omówiła tematykę uchwały. Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiany dotyczą zwiększenia środków 

na wprowadzonych już zadaniach oraz wprowadzono nowe zadania inwestycyjne. 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

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

WYNIKI IMIENNE: 

ZA(3) Bernarda Komorowska, Ryszard Filipowicz,Janusz Obara 

 

Ad.10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Masłów na lata 2020 – 2029 

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

omówiła tematykę uchwały.  Pani Skarbnik poinformowała, że Wieloletnią Prognozę 

Finansową zaktualizowano pod kątem zmian dochodów  i wydatków spowodowanych 
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zmianami uchwały budżetowej. Szczegółowe zestawienie zmian zawiera zał. nr 3 do uchwały. 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Masłów na lata 2020 – 2029 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

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

WYNIKI IMIENNE: 

ZA(3) Bernarda Komorowska, Ryszard Filipowicz,Janusz Obara, 

 

Ad.11. Projekt uchwały w sprawie planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Masłów na 

2020 rok 

Komisja przygotowała plan pracy na rok 2020 i przyjęła go w głosowaniu jednogłośnie. Plan 

pracy stanowi załącznik do protokołu. 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

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

WYNIKI IMIENNE: 

ZA(3) Bernarda Komorowska, Ryszard Filipowicz,Janusz Obara, 

 

Ad.12. Sprawozdanie z działalności komisji 

Komisja omówiła Sprawozdanie z rocznej pracy Komisji i przyjęła go w głosowaniu 

jednogłośnie. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

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

WYNIKI IMIENNE: 

ZA(3) Bernarda Komorowska, Ryszard Filipowicz,Janusz Obara, 

 

Ad. 13.Sprawy inne 

Innych spraw nie wniesiono.  

 

Ad.14. Zakończenie obrad 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Gospodarki 

Nieruchomościami i Rolnictwa Pan Ryszard Filipowicz podziękował za udział w komisji 

 i o godzinie 14:05 zamknął obrady komisji. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokolant: Marta Maciejska  

 

                                                                                                      Przewodniczący Komisji 

                  Ochrony Środowiska, 

       Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 

                                                                                                   /-/ Ryszard Filipowicz 


