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Protokół nr 10/2016 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 

w dniu 19 grudnia 2016 roku 

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Pan Ryszard Filipowicz – przewodniczący komisji, Pan 

Wojciech Piwko – zastępca przewodniczącego komisji, Pan Janusz Obara – członek komisji, 

Pan Andrzej Januchta – członek komisji. Lista obecności w załączeniu 

 

W obradach Komisji uczestniczyli również: Pan Tomasz Lato – Wójt Gminy Masłów, Pani 

Monika Dolezińska – Włodarczyk – Z-ca Wójta Gminy Masłów, Pani Małgorzata Kumór – 

Skarbnik Gminy Masłów, Pan Wojciech Fąfara – kierownik referatu RGKiOŚ, Pan Dariusz 

Korczyński – kierownik referatu BiGP, Pani Joanna Radek – kierownik USC oraz OiSO oraz 

radni z komisji Budżetu i Finansów, komisji Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i 

Promocji Gminy, komisji Inwestycji oraz komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

5. Wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwał (dodane). 

6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2017 z uwzględnieniem 

autopoprawki. 

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

2017– 2027 z uwzględnieniem autopoprawki. 

8. Sprawy inne. 

9. 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 

19 grudnia 2016 roku o godzinie 15:45, w budynku urzędu otworzono obrady. 

 

Ad. 2. 

Stwierdzenie quorum. 

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 4 radnych – 100 % z 4 osobowego składu Komisji, co 

jest podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Lista obecności stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
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Ad. 3. 

Przyjęcie porządku obrad. 

Wprowadzono autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Masłów na 2017 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Masłów na lata     2017– 2027. 

 

  

Ad. 4. 

Przyjęcie protokołu nr 9/2016 z poprzedniej  komisji z dnia 21.11.2016r. 

Komisja, w głosowaniu 4 „za”, jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia poprzedniej 

komisji. 

 

Ad. 5.  

Wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwał (dodane). 

 

Wniosek Komisji:  

Komisja opiniuje pozytywnie wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwał. 

Głosowanie: 4 „za” 

 

Ad.6. 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2017 rok z 

uwzględnieniem autopoprawki. 

Temat referował Pan Tomasz Lato – Wójt Gminy Masłów, który szczegółowo omówił 

tematykę uchwały. 

Został wysłany projekt budżetu na 2017 rok. W międzyczasie pojawiła się konieczność 

zmiany tego projektu poprzez wprowadzenie autopoprawek. Poprawki wynikają z sytuacji 

finansowych, które powinno się wprowadzić. Wójt Gminy Masłów przedstawił budżet w 

dochodach i wydatkach oraz jak to wygląda po poprawkach. Przewidywany deficyt nie 

zmienił się. Zadłużenie się znacznie zmniejszyło. 

Pan Tomasz Lato omówił niektóre kwoty znajdujące się w budżecie m.in. dotyczące 

administracji, kultury, odniósł się do kwoty 500 Plus, pomocy społecznej, transportu, 

oświetlenia ulicznego, wydatków inwestycyjnych. Jeśli chodzi o inwestycje budżet opiera się 

przede wszystkim na inwestycjach z dofinansowaniem zewnętrznym. Gmina rusza z dwoma 

dużymi zadaniami: wymiana oświetlenia ulicznego i termomodernizacja. Planowana jest 
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również realizacja pierwszych środków finansowych z rewitalizacji, dot. to m in. Budowy 

boiska przy szkole w Masłowie. 

Pan Wójt Tomasz Lato zapytał czy jest potrzeba omówić szczegółowo zadania inwestycyjne 

na 2017 rok. 

Radna Regina Chyb zapytała czy coś się zmieniło od ostatniego spotkania jeśli chodzi o 

inwestycje. Otrzymała odpowiedź, że jeśli chodzi o inwestycje, nic się nie zmieniło. 

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy Masłów dodała, że radni będą musieli 

przegłosować autopoprawkę. Dostali materiały, które powodują zmiany w związku z 

projektami uchwał dot. zmian wysokości diet oraz wynagrodzenia wójta. 

Pan Wójt dodał, że jest to inicjatywa radnych. Dodał również, że bez względu na to czy 

otrzyma podwyżkę czy też nie, będzie nadal w ten sam sposób pracował i realizował swoje 

zadania. 

Został również poruszony temat podwyżek dla pracowników urzędu i szkół, gdyż w wielu 

przypadkach są to najniższe kwoty. 

Pani Teodora Jagiełło poruszyła temat dużych kosztów dotyczących transportu zbiorowego 

oraz dowozu dzieci.  

Pan Tomasz Lato – Wójt Gminy Masłów zaznaczył, że żadna z gmin wokół miasta Kielce nie 

ma opartej komunikacji na ZTM w takim wymiarze, w jakim ma Gmina Masłów. Radny 

Mirosław Januchta wspomniał o propozycjach jakie padły w poprzednich kadencjach dot. 

autobusu unijnego. Pan Wójt Tomasz Lato dodał, iż na tą chwilę nie ma możliwości 

pozyskania środków finansowych na komunikację unijną. Przez Gminę Masłów jeździ bardzo 

mało busów, cała komunikacja oparta jest na ZTM. Częstotliwość kursowania autobusów w 

porównaniu do innych gmin jest duża i stąd też takie koszty. 

Pani Teodora Jagiełło poruszyła również temat pozyskiwania funduszy z zewnątrz. Została 

zapewniona przez Wójta Gminy Masłów, że Gmina stara się korzystać z wszystkich funduszy 

jakie można pozyskać. Wójt Gminy Masłów dodał również, że jego założenie jest takie by 

zostawić tak dobrze skonstruowany budżet, żeby było do realizacji tylko i wyłącznie to co jest 

przygotowane. 

 

Wniosek Komisji:  

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Masłów na 2017 rok z uwzględnieniem autopoprawki. 

Głosowanie: 4 „za” 
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Ad. 7. 

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata     

2017– 2027 z uwzględnieniem autopoprawki. 

Temat referowali: Pan Tomasz Lato – Wójt Gminy Masłów który szczegółowo omówił 

tematykę uchwały. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Masłów na lata 2017– 2027 z uwzględnieniem autopoprawki.  

Głosowanie: 4 ,,za” 

 

Ad. 8. 

Sprawy inne. 

Innych spraw nie wniesiono. 

 

Ad. 9. 

Zakończenie obrad.  

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział w komisji i o 

godzinie 16:40 – zamknął obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

      

Protokolant: Ilona Sobecka      Przewodniczący Komisji 

         Ochrony Środowiska,  

      Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 

 

             /-/ Ryszard Filipowicz 

     

 

 


