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PROTOKÓŁ Nr 2/2017 

                 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

                w dniu 23.01.2017r. 

 

Naradę prowadziła Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów p. Regina Chyb. Obecni byli 

członkowie Komisji Budżetu i Finansów według załączonej listy obecności, Wójt Gminy – T. Lato, Z-ca  

Wójta gminy Masłów - Monika Dolezińska - Włodarczyk, Skarbnik Gminy- M. Kumór, Sekretarz Gminy 

– Z. Zagdański, Kierownik Referatu budownictwa i gospodarki przestrzennej UG Masłów- D. 

Korczyński, Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy – I. Kundera, Inspektor Referatu ds. 

gospodarki gruntami UG Masłów – E. Hrabąszcz. 

 

   Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie Protokołu nr 16/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dn. 27 grudnia 2016r. 

oraz Protokołu nr 1/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dn. 13.01.2017r. 

5. Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny działki nr 834/33 położonej  

w Masłowie Pierwszym. 

6. Projekt uchwały w sprawie zasad i odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 

Gminie Masłów. 

7. Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. 

8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Centrum Usług Wspólnych 

Gminy Masłów. 

9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Barcza na terenie gminy Masłów. 

10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów. 

11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Ciekoty na terenie gminy Masłów. 

12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie gminy Masłów. 
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13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Dolina Marczakowa na terenie gminy Masłów. 

14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Domaszowice na terenie gminy Masłów. 

15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Masłów Drugi na terenie gminy Masłów. 

16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy na terenie gminy Masłów. 

17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Mąchocice Kapitulne na terenie gminy Masłów. 

18. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Mąchocice – Scholasteria na terenie gminy Masłów. 

19. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów. 

20. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Wola Kopcowa na terenie gminy Masłów. 

21. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów. 

22. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Masłów na lata 2016 – 2026. 

23. Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XXXI/278/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 29 

grudnia 2016 roku w sprawie zasad na jakich radnym Gminy Masłów przysługują diety.  

24. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/279/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 29 

grudnia 2016 roku w sprawie zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 

sołtysom. 

25. Przyjęcie Sprawozdania z pracy Komisji Budżetu i Finansów za 2016 rok. 

26. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2017r. 

27. Sprawy różne i wniesione. 

28. Zakończenie obrad. 

 Ad.1. 

Otwarcie posiedzenia.  
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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 23.01.2017 roku o 

godzinie 15:30, w budynku urzędu, Przewodniczący Komisji – p. Regina Chyb, otworzyła obrady. 

Ad.2. Stwierdzenie quorum. 

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 5 z 6 osobowego składu Komisji, co jest podstawą do 

podejmowania prawomocnych uchwał. 

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu. 

Ad.3 Przyjęcie porządku obrad. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

Ad.4 Przyjęcie Protokołu nr 16/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dn. 27 grudnia 

2016r. oraz Protokołu nr 1/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dn. 13.01.2017r. 

Protokoły przedstawiła Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, poinformowała, że nie wpłynął 

żaden wniosek w sprawie treści zawartych w Protokołach. 

GŁOSOWANIE 

- za przyjęciem Protokołu nr 16/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dn.27 grudnia 

2016r. oraz Protokołu nr 1/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów  

w dn. 13.01.2017r. - 5 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zatwierdziła Protokół nr 16/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu  

i Finansów w dn.27 grudnia 2016r. oraz Protokół nr 1/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i 

Finansów w dn. 13.01.2017r. 

Ad.5 Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny działki nr 834/33 położonej w Masłowie 

Pierwszym. 

Projekt uchwały przedstawiła inspektor referatu ds. gospodarki gruntami UG Masłów – E. Hrabąszcz. 

Poinformowała, że działka nr  834/33 położonej w Masłowie Pierwszym jest nabywana nieodpłatnie w 

drodze darowizny od osoby fizycznej na poszerzenie drogi (ul. Świerczyńska). 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 

Ad.6 Projekt uchwały w sprawie zasad i odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 

Gminie Masłów. 
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Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy - I. Kundera. 

Poinformowała, że wprowadza się odpłatność za wychowanie przedszkolne realizowane ponad 

podstawę programową dla dzieci w wieku 3-5 lat w wysokości 1,00 zł oraz całkowicie zwalnia od 

odpłatności dzieci przedszkolne w wieku 6 lat i starsze. 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 

Ad.7 Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. 

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy - I. Kundera. 

Poinformował, że przedstawiony projekt uchwały określa dostosowanie sieci szkół podstawowych i 

gimnazjów na terenie Gminy Masłów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo 

oświatowe. Założeniem projektu jest utrzymanie dotychczas ukształtowanych obwodów szkolnych, 

określenie planu sieci ośmioletnich szkół podstawowych oraz włączenie gimnazjów do szkół 

podstawowych. 

Pani Kierownik zgłosiła autopoprawkę w zakresie  nazewnictwa ulic. 

GŁOSOWANIE 

- za wprowadzeniem autopoprawki do  projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały pozytywnie 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z uwzględnieniem autopoprawki - 5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Ad.8 Projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Centrum Usług Wspólnych 

Gminy Masłów. 

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy - I. Kundera. 

Poinformowała, że na podstawie przedstawianego projektu uchwały udziela się upoważnienia 

Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów do wydawania decyzji administracyjnych w 

indywidualnych sprawach w zakresie udzielania stypendiów szkolnych oraz udzielania pracodawcom 

dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych. 
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GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 

Ad.9 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Barcza na terenie gminy Masłów. 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy oraz  kierownik Referatu budownictwa  

i gospodarki przestrzennej UG Masłów- D. Korczyński.  

Wszystkie te uchwały dotyczące zagospodarowania przestrzennego są tożsame  

w pierwszej części projektów. 

Przyjmowanie planów zagospodarowania będzie rozciągnięte w czasie. Realny czas na realizację to 

jest I kwartał 2018 roku. Środki na ten cel są zabezpieczone w budżecie 35.000,00. Po wybraniu 

wykonawcy przed podpisaniem umowy z wykonawcą środki zaktualizujemy. 

Jest to bardzo duże zadanie i finansowe i organizacyjne. Każdy z tych planów będzie realizowany 

oddzielnie. 

Kierownik D. Korczyński dopowiedział, że Studium, które Rada uchwaliła po szczegółowej weryfikacji 

przez Wydział Prawny Urzędu Wojewódzkiego pozytywnie został oceniony. Plany maja być 

odzwierciedleniem Studium. 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 

Ad.10 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 

Ad.11 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ciekoty na terenie gminy Masłów. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 

Ad.12 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie gminy Masłów. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 

Ad.13 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolina Marczakowa na terenie gminy Masłów. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 

Ad.14 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Domaszowice na terenie gminy Masłów. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 

Ad.15 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Drugi na terenie gminy Masłów. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 

Ad.16 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy na terenie gminy Masłów. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 

Ad.17 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mąchocice Kapitulne na terenie gminy Masłów. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 

Ad.18 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mąchocice – Scholasteria na terenie gminy Masłów. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 

Ad.19 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 

Ad.20 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola Kopcowa na terenie gminy Masłów. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 

Ad.21 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy - M. Kumór. 

Poinformowała, że następuje zwiększenie planu dochodów i zwiększenie planu wydatków. Główna 

zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na zakup samochodu strażackiego dla OSP Masłów. Po 

przetargu okazało się, że wpłynęła tylko jedna oferta  

i środki zabezpieczone w budżecie okazały się niewystarczające. 

Zaktualizowane zostały załączniki dotacji wg aktualnych informacji. 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 

Ad.22 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Masłów na lata 2017 – 2027  

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kumór. Poinformowała, że zmiany  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian wprowadzonych do budżetu oraz z 

aktualizacji zadań budżetowych. 



 

 

 

9 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 

Ad.23 Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XXXI/278/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 29 

grudnia 2016 roku w sprawie zasad na jakich radnym Gminy Masłów przysługują diety.  

Projekt uchwały przedstawiła z-ca Wójta Gminy Masłów Monika Dolezińska-Włodarczyk. 

Poinformowała, że projekt uchwały jest porządkowym uszczegółowieniem kwoty bazowej, która jest 

ustalana dla różnych kategorii pracowników. W grudniu 2016 roku nie obowiązywała jeszcze ustawa 

budżetowa na 2017r. Przedstawiony projekt uchwały nie zmienia skutków finansowych a jedynie 

porządkuje stan prawny. 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 

Ad.24 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/279/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 29 

grudnia 2016 roku w sprawie zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 

sołtysom. 

Projekt uchwały przedstawiła z-ca Wójta Gminy Masłów Monika Dolezińska-Włodarczyk. 

Poinformował, że istota projektu uchwały jest analogiczna do poprzedniego projektu uchwały. Nie 

rodzi skutków finansowych , nie zmienia środków finansowych. 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 

Ad.25 Przyjęcie Sprawozdania z pracy Komisji Budżetu i Finansów za 2016 rok. 

Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu i Finansów za 2016r. przedstawiła Przewodnicząca Komisji 

Budżetu i Finansów – R. Chyb. Komisja zapoznała się nie wnosząc uwag. 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 
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- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 

Ad.26 Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2017r. 

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2017r. przedstawiła Przewodnicząca Komisji Budżetu i 

Finansów – R. Chyb. Komisja zapoznała się nie wnosząc uwag. 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 

Ad.26 Sprawy różne i wniesione. 

Spraw różnych oraz wniosków nie wniesiono. 

Ad.27 Zakończenie obrad 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodnicząca Komisji podziękowała za udział w komisji  

i o godzinie 16.41 – zamknęła  obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokółowała:  A. Bandrowska   

     

Podpisała: 

 

Przewodnicząca 

Komisji Budżetu i Finansów 

/-/Regina Chyb 

 

 

 

 


