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PROTOKÓŁ Nr 10/2016 

        z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

    w dniu 03.10.2016r. 

 

Naradę prowadziła Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów  

p. Regina Chyb. Obecni byli członkowie Komisji Budżetu i Finansów: Regina chyb-

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów ,  Teodora Jagiełło-członek, Robert 

Fortuna-członek, Ryszard Filipowicz-członek, Andrzej Pedrycz-członek, Nieobecny z-

ca Przewodniczącej  Komisji Budżetu i Finansów- Mirosław Januchta wspólnie z 

Komisja Budżetu i Finansów obradowała Komisja ds. Inwestycji w składzie: Piotr 

Zegadło - Przewodniczący, Artur Lis z-ca Przewodniczącego, Wojciech Piwko - 

członek, Zbigniew Bujak – członek, Stanisław Doleziński – członek. Nieobecny członek 

Komisji ds. Inwestycji p. Małgorzata Kozubek, Z-ca  Wójta gminy Masłów - Monika 

Dolezińska - Włodarczyk, Inspektor ds. gospodarki gruntami UG Masłów Edyta  

Hrabąszcz,  Kierownik Referatu budownictwa i gospodarki przestrzennej UG Masłów- 

p. D. Korczyński, Inspektor ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej - Jarosław 

Rutczyński, Doradca Wójta Gminy ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz ds. 

współpracy z przedsiębiorcami Pan Grzegorz Piwko, główna księgowa GOKiS- p. 

Wiesława Kamieniecka, główna księgowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie  - 

p. Bożena Sawicka.   

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Opiniowanie przyjęcia Informacji o przebiegu  wykonania planu finansowego 

Instytucji Kultury za I półrocze 2016 r. 

4. Opiniowanie przyjęcia Informacji Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Gruntami i Rolnictwa dotycząca komunalizacji działki nr 895 położonej w Mąchocicach 

Kapitulnych. 

5. Opiniowanie projektów uchwał wniesionych na sesję Rady Gminy  

w dniu  07.10.2016 roku: 

a) projekt uchwały w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Nagroda 

Gospodarcza Gminy Masłów”. 

b) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/182/2016 Rady Gminy Masłów 

z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 

Kieleckiego. 

c) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/200/2016 Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 kwietnia  2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 

Kieleckiego. 

d) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/201/2016 Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 kwietnia  2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 

Kieleckiego. 

e) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/202/2016 Rady Gminy Masłów 
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z dnia 28 kwietnia  2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 

Województwa Świętokrzyskiego. 

f) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów. 

g) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Masłów na lata 2016-2026. 

6. Opiniowanie przyjęcia Informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za 

i półrocze 2016 roku. 

7. Opiniowanie przyjęcia Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej za I półrocze 2016 roku. 

8. Zatwierdzenie Protokołu Nr 9/2016 z posiedzenia Komisji budżetu i Finansów w dn. 

05.09.2016 r. 

9. Sprawy różne i wniesione. 

10. 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 24.10.2016 roku o godzinie 16:45, w budynku urzędu, Przewodniczący Komisji 

– p. Regina Chyb, otworzyła obrady. 

 

Ad. 2. 

Stwierdzenie quorum. 

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 4 radnych z 6 osobowego składu Komisji, co 

jest podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

Ad. 3. 

a) Informacja  z przebiegu  wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I 

półrocze 2016 r. 

Informację  przedstawiły: główna księgowa GOKiS- p. Wiesława Kamieniecka oraz 

główna księgowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie - p. Bożena Sawicka.   

Pani Kamieniecka szczegółowo omówiła finanse GOKiS za pierwsze półrocze 2016 

roku. Otrzymane i wykorzystane dotacje podmiotowe na organizację poszczególnych 

imprez kulturalnych odbywających się w ciągu całego półrocza 2016 r. w GOKiS. 

Głównym celem działalności Ośrodka jest edukacja kulturalna, realizowana poprzez 

różnorodne imprezy kulturalne i sportowe  organizowane dla wszystkich grup 

wiekowych społeczności gminnej, przy współpracy z jednostkami samorządu 

terytorialnego oraz placówkami kulturalnymi z terenu województwa. 

GOKiS sprawuje nadzór nad działalnością Centrum Edukacyjnego „Szklany Dom” w 

Ciekotach, świetlic samorządowych w : Barczy, Ciekotach, Dolinie Marczakowej i 

Wiśniówce oraz Hostelu „Lubrzanka” w Mąchocicach Kapitulnych. 

Komisja Budżetu i Finansów zapoznała się ze Informacją z wykonania planu 

finansowego GOKiS w Masłowie za I półrocze 2016 roku i nie wniosła uwag. 
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Informację z  wykonania planu finansowego   drugiej instytucji kultury, jaką jest Gminna 

Biblioteka Publiczna w Masłowie  przedstawiła główna księgowa Gminnej Biblioteki 

Publicznej - p. Bożena Sawicka.  Szczegółowo omówiła bilanse Biblioteki Publicznej 

w Masłowie. 

 Komisja Budżetu i Finansów zapoznała się ze Informacją z wykonania planu 

finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie za I półrocze 2016 roku i nie 

wniosła uwag. 

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem przyjęcia Informacji o przebiegu  wykonania planu 

finansowego Instytucji Kultury za i półrocze 2016 r.  - 4, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała przyjęcie Informacji o przebiegu  wykonania planu 

finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2016 r.  pozytywnie. 

 

Ad.4. Informacja Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 

dotycząca komunalizacji działki nr 895 położonej w Mąchocicach Kapitulnych. 

Temat referowała Pani Edyta Hrabąszcz – inspektor ds. gospodarki gruntami, która 
szczegółowo omówiła tematykę zadania. 
Komunalizacja dotyczy działki nr 895 położonej w obrębie ewidencyjnym Mąchocice 
Kapitulne.  
Karty i spisy inwentaryzacyjne zostaną przedstawione do wiadomości Radzie Gminy, 
a następnie wyłożone do publicznej wiadomości na okres 30 dni. Po tym okresie do-
kumenty te zostaną złożone do Wojewody Świętokrzyskiego wraz z wnioskiem o wy-
danie decyzji stwierdzającej nabycie przez Gminę Masłów z mocy prawa własności 
działki nr 895 położonej w obrębie ewidencyjnym Mąchocice Kapitulne.  
Komisja Budżetu i Finansów zapoznała się z Informacją Komisji Ochrony Środowiska, 

Gospodarki Gruntami i Rolnictwa dotycząca komunalizacji działki nr 895 położonej w 

Mąchocicach Kapitulnych i nie wniosła uwag. 

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem przyjęcia Informacji Komisji Ochrony Środowiska, 

Gospodarki Gruntami i Rolnictwa dotycząca komunalizacji działki nr 895 położonej w 

Mąchocicach Kapitulnych - 4, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała przyjęcie Informacji  Komisji Ochrony Środowiska, 

Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie. 

 

Ad.5. 

a) projekt uchwały w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Nagroda 

Gospodarcza Gminy Masłów”. 

Projekt uchwały przedstawił Doradca Wójta Gminy ds. pozyskiwania środków 

zewnętrznych oraz ds. współpracy z przedsiębiorcami Pan Grzegorz Piwko. 
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Poinformował, że zmiany w projekcie uchwały są czysto techniczne i polegają na 

uproszczeniu Formularza Wniosku o przyznanie „Nagrody Gospodarczej Gminy 

Masłów” oraz na zmianie terminu składania wniosków (na prośbę samych 

przedsiębiorców). Niniejszą uchwałę podejmuje się w celu uhonorowania 

przedsiębiorców, którzy wnieśli trwały wkład w rozwój gospodarczy i społeczny Gminy 

Masłów, przyczyniając się do jej rozwoju oraz promocji przedsiębiorczości w Gminie 

Masłów. 

Nagrodą będzie statuetka oraz dyplom zgodnie ze wzorem określonym w zarządzeniu 
Wójta Gminy Masłów. 
 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -4, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Radna Teodora Jagiełło wchodzi na salę obrad. 

 

b) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/182/2016 Rady Gminy Masłów 

z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 

Kieleckiego. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy- Małgorzata Kumór. 

Poinformowała, że uchyla się uchwałę Nr XIX/182/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 

26 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego, 

ponieważ zadanie zostało wykonane przez Powiat Kielecki bez zaangażowania 

środków pochodzących od Gminy Masłów. 

 

 GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

c) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/200/2016 Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 kwietnia  2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 

Kieleckiego. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy- Małgorzata Kumór. 

Poinformowała, że uchyla się uchwałę Nr XXI/200/2016 Rady Gminy Masłów  z dnia 
28 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 
Kieleckiego, ponieważ zadanie zostało wykonane przez Powiat Kielecki bez 
zaangażowania środków pochodzących od Gminy Masłów. 
 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 
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- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

d) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/201/2016 Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 kwietnia  2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 

Kieleckiego. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy- Małgorzata Kumór. 

Poinformowała, że uchyla się uchwałę Nr XIX/201/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 

28 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 

Kieleckiego, ponieważ zadanie zostało wykonane przez Powiat Kielecki bez 

zaangażowania  środków pochodzących od Gminy Masłów. 

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

e) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/202/2016 Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 kwietnia  2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 

Województwa Świętokrzyskiego. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy- Małgorzata Kumór. 

Poinformowała, że uchyla się uchwałę Nr XIX/202/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 

28 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa 

Świętokrzyskiego Kieleckiego, ponieważ zadanie zostało zrealizowane  przez 

Województwo  Świętokrzyskie  bez zaangażowania środków pochodzących od Gminy 

Masłów. 

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

f) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy- Małgorzata Kumór. 

 

Zwiększa się plan dochodów Gminy o kwotę 112.882,65zł 

Zwiększa się plan wydatków Gminy o kwotę 112.882,65zł 

Z-ca Wójta Gminy Masłów – p. Monika Dolezińska zgłosiła autopoprawkę do 

omawianego projektu uchwały polegającą na wprowadzeniu zadania : „Wykup gruntów 

zajętych pod drogę wewnętrzną położoną w Ciekotach”.  

Środki na sfinansowanie zadania przesunięte zostaną z oszczędności na innym 

zadaniu dotyczącym drogi przy ul. Żeromskiego w Woli Kopcowej. 
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GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z uwzględnieniem autopoprawki-

5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie z uwzględnieniem 

autopoprawki. 

 

g) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Masłów na lata 2016-2026. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy- Małgorzata Kumór. 

Poinformowała, że zmiany w Wieloletniej Prognozie finansowej wynikają ze zmian 

wprowadzonych do uchwały budżetowej. 

Z-ca Wójta Gminy Masłów – p. Monika Dolezińska zgłosiła autopoprawkę do 

omawianego projektu uchwały w związku z przeniesieniem zadań do realizacji na rok 

2017.Komisja zapoznała się z przedstawionym projektem uchwały oraz z 

wprowadzona autopoprawką projektu uchwały nie wnosząc uwag. 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z uwzględnieniem autopoprawki 5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie z uwzględnieniem 

autopoprawki. 

 

Ad.6. Opiniowanie przyjęcia Informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów 

za i półrocze 2016 roku. 

Informację przedstawiła Skarbnik Gminy- Małgorzata Kumór. 

Szczegółowo omówiła poszczególne załączniki do w/w Informacji oraz poinformowała, 

że półrocze 2016r. było okresem w miarę stabilnym i spokojnym dla realizacji budżetu 

Gminy Masłów. 

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem przyjęcia Informacji z przebiegu wykonania budżetu 

Gminy Masłów za i półrocze 2016 roku- 5 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przyjęcie Informacji z przebiegu wykonania 

budżetu Gminy Masłów za I półrocze 2016 roku. 

 

Ad.7. Opiniowanie przyjęcia Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej za I półrocze 2016 roku. 

Informację przedstawiła Skarbnik Gminy- Małgorzata Kumór. 

Komisja zapoznała się z Informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej za I półrocze 2016 roku nie wnosząc uwag. 
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GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem przyjęcia Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku - 5 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przyjęcie Informacji o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku . 

 

Ad.8 Zatwierdzenie Protokołu Nr 9/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu  

i Finansów w dn. 05.09.2016 r. 

Protokół Nr 9/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dn. 05.09.2016r.  

przedstawiła Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – p. Regina Chyb. 

Komisja zapoznała się z przedstawionym Protokołem nie wnosząc uwag. 

 

GŁOSOWANIE 

- za zatwierdzeniem Protokołu Nr 9/2016  z posiedzenia Komisji Budżetu  

i Finansów w dn. 05.09.2016 r.  -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

 

Komisja zatwierdziła Protokół Nr 9/2016. z posiedzenia Komisji Budżetu  

i Finansów w dn. 05.09.2016 r.   

 

Ad.9. Sprawy różne i wniesione. 

Spraw i wniosków nie wniesiono. 

 

Ad.10. Zakończenie obrad.  

Po wyczerpaniu tematyki Przewodnicząca Komisji podziękowała za udział w komisji i 

o godzinie 17.30 – zamknęła  obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokółowała:  A. Bandrowska       

                                                                                                     

Podpisała: 

 

Przewodnicząca 

Komisji Budżetu i Finansów 

(-)Regina Chyb 


