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PROTOKÓŁ Nr 3/2017 

        z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

    w dniu 20.02.2017r. 

 

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, 

kierownik referatu budownictwa i gospodarki przestrzennej UG Masłów - D. Korczyński, 

kierownik referatu ochrony środowiska UG Masłów – W. Fąfara, 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. Zatwierdzenie protokołu nr 2/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dn. 

23.01.2017r. 

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/305/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 

26 stycznia 2017 roku w sprawie nabycia w drodze darowizny działki 834/33 położonej  

w Masłowie Pierwszym. 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w budynku 

położonym w Wiśniówce 75a. 

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

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Masłów na lata 2016 – 2026. 

9. Projekt uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. 

10. Sprawy różne i wniesione. 

11. 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 20.02.2017 
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roku o godzinie 15:45, w budynku Urzędu Gminy Masłów, Przewodnicząca Komisji – p. Regina 

Chyb, otworzyła obrady. 

 

Ad.2. Stwierdzenie quorum. 

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 6 z 6 osobowego składu Komisji (100%), 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 Zatwierdzenie protokołu nr 2/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dn. 23.01. 

2017r.  

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, poinformowała, że nie wpłynął żaden wniosek  

w sprawie treści zawartych w protokole. 

 

GŁOSOWANIE 

- za zatwierdzeniem Protokołu nr 2/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów  

w dn.23.01.2017r. – 5; 

- wstrzymujących się –1; 

- przeciw – 0. 

Komisja zatwierdziła Protokół nr 2/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu  

i Finansów w dn. 23.01.2017r. 

 

Ad.5 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/305/2017 Rady Gminy Masłów  

z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie nabycia w drodze darowizny działki 834/33 położonej 

 w Masłowie Pierwszym.  

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

Hrabąszcz. Poinformowała, że w treści § 1 uchwały Nr XXXIII/305/2017 Rady Gminy Masłów  

z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie nabycia w drodze darowizny działki nr 834/33  położonej 

w Masłowie Pierwszym  zaistniała pomyłka, dotycząca powierzchni działki nr 834/33, która 

faktycznie wynosi 0,0052 ha. W świetle powyższego konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie: 

zmiany uchwały Nr XXXIII/305/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 26 stycznia 2017 roku  

w sprawie nabycia w drodze darowizny działki nr 834/33  położonej w Masłowie Pierwszym. 
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GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.6 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w budynku 

położonym w Wiśniówce 75a. 

Projekt uchwały przedstawił kierownik referatu ochrony środowiska UG Masłów – W. Fąfara. 

Poinformował, że przedstawiony Radzie projekt uchwały dotyczy  lokalu użytkowego  o pow. 

85,41 m2  znajdującego się w budynku po Szkole Podstawowej w Wiśniówce 75a, którego 

właścicielem jest Gmina Masłów. Lokal ten jest obecnie wynajmowany przez prywatnego 

przedsiębiorcę w celu prowadzenia działalności gospodarczej, konkretnie- handel. 

W lutym b.r. upływa termin umowy najmu. Najemca wystąpił do Wójta Gminy Masłów  

z wnioskiem o przedłużenie umowy na kolejne trzy lata. Czynsz za wynajem wynosi 364,71zł 

miesięcznie plus koszty stałe utrzymania lokalu użytkowego. Wójt może dokonać przedłużenia 

umowy za zgodą Rady Gminy. 

  

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Radny Andrzej Pedrycz opuszcza obrady, zgłaszając potrzebę opuszczenia obrad  

Przewodniczącej Komisji. 

 

Ad.7 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów. 

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

wprowadzone do budżetu wynikają z aktualizacji kosztów poszczególnych zadań budżetowych 

realizowanych w roku 2017 zarówno rocznych oraz wieloletnich. 

Zmniejsza się plan dochodów Gminy o kwotę 151.829,00zł 

Zwiększa się plan wydatków Gminy o kwotę 276.564,00zł. 
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Skarbnik Gminy omówiła poszczególne zmiany wprowadzone do budżetu. 

 Między innymi zwiększenie planu wydatków na podatek od nieruchomości Gminy Masłów. 

Zwiększenie wynika z aktualnych wyliczeń i wymaga zwiększenia nakładów. Z zadań 

wieloletnich zmianie planu wydatków wymaga zadanie pn.  „Opracowanie projektu budowlanego  

i budowa parkingu na działce gminnej o nr ewid. 701/5 w Brzezinkach wraz 

 z zatokami autobusowymi i przejściami dla pieszych na drodze gminnej nr 344021T”. Środki 

były planowane na to zadanie w 2016r. 741.255,50zł. W związku z porą roku, w jakiej firma 

realizowała to zadanie nastąpiło nie wywiązanie się z umowy w terminie i pojawia się potrzeba 

przeniesienia środków na rok budżetowy 2017. 

W przypadku zadań rocznych takie sytuacje znajdują miejsce w uchwale o wydatkach 

niewygasajacych, natomiast w przypadku zadań wieloletnich należy środki takie przenieść do 

roku bieżącego. Kolejne zadanie aktualizowane w załączniku wydatkowym to „Zakup 

samochodu strażackiego z wyposażeniem w celu zwiększenia gotowości bojowej jednostki OSP 

Masłów Pierwszy”. W tym zadaniu zostały rozliczone źródła finansowania. Następnie jest 

wprowadzone nowe zadanie pn. „Opieka nad bezdomnymi (odebranymi właścicielom) 

zwierzętami gospodarskimi”. Niewielka kwota 4.000,00zł, jest to zadanie, które wynika  

z obowiązków nakładanych na gminę ustawami. 

W obszarze zadań rocznych zostało zdjęte zadanie pn. „Wykonanie odcinka sieci wodociągowej 

w miejscowości Wiśniówka  wraz z przepięciem przyłączy wody od numeru 59 do 74”. Zadanie 

to przejęła Spółka Wodociągi Kieleckie, która zrealizuje to zadanie z wykorzystaniem środków 

unijnych. Zostały wprowadzone nowe zadania w obszarze Rolnictwo i łowiectwo : „Opracowanie 

projektu budowlanego sieci wodociągowej w Masłowie Drugim od Kajetanowa (Dolina 

Marczakowa)”. To zadanie jest ujęte w wykazie zadań niewygasających, ale wyszły na tym 

zadaniu roboty dodatkowe i żeby można było podpisać aneks do umowy istnieje potrzeba 

zabudżetować odpowiednie środki finansowe. Kolejne zadanie z analogiczną sytuacją nosi 

nazwę „Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej Masłów Pierwszy ul. Spokojna 

za cmentarzem”. Tutaj brakujące środki na to zadanie stanowią kwotę 17.000,00zł. 

Całkowicie nowe zadanie pn. ”Opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej 

Dąbrowa Kolonia do świetlicy wiejskiej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi „ – 30.000,00zł. 

Kolejne zadania roczne: 

1) pn. „Przejęcie działek nr 482/9 o pow. 0,1300 ha i nr 483/6 o pow. 0,1280 ha położonych  

w Woli Kopcowej, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola 

Kopcowa pod drogę wewnętrzną”; 
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2) pn. „Przejęcie działek nr 49/5 o pow. 0,1772 ha i nr 49/21 o pow. 0,1772 ha położonych  

w Domaszowicach stanowiących drogę wewnętrzną”; 

3) pn. „Zakup wraz z montażem dwóch wiat przystankowych (przy pętli w woli Kopcowej 

 i w Masłowie ul. Jana Pawła II)”; 

Radna M. Kozubek powiedziała, że ul. Świętokrzyska w Woli Kopcowej przy firmach była 

wielokrotnie zgłaszana, ponieważ ludzie stojąc na poboczu marzną. Nie ma tam żadnych wiat 

przystankowych. 

Wójt powiedział, ze będzie się starał sukcesywnie te wiaty przystankowe wprowadzać do 

budżetu jak będą środki finansowe, te które zgłaszane są dziś nie nadają się do remontu  

i istnieje potrzeba budowy nowych, spełniających normy bezpieczeństwa. 

Przewodnicząca Komisji  zapytała: skąd różnice cenowe przejęcia działek w woli Kopcowej  

i Domaszowicach. 

Wójt wyjaśnił, że nic nie kupujemy. Koszty przedstawione to koszty aktów notarialnych i innych 

opłat towarzyszących, geodezyjnych, natomiast przejęcie działek następuje w formie darowizny. 

Wszystkie te grunty otrzymujemy bezpłatnie. 

Kolejne zadania pn. „Budowa ogrodzenia budynku OSP w Woli Kopcowej”. Ogrodzenie ma 

powstać z trzech stron. Z przodu brama przesuwna bez napędu. Kolejne zadanie pn. 

„Opracowanie projektu budowlanego i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej 

nr ewid. 115/2 w msc. Dąbrowa”. 

 Wójt powiedział, że oświetlenie dotyczy wjazdu do Dąbrowy przy przystanku autobusu nr 5. 

Jest szereg próśb od mieszkańców.  

Przewodnicząca powiedziała, że w Domaszowicach również jest droga nieoświetlona w kierunku 

Ciekockiej. 

Wójt odpowiedział, że jest wiele takich odcinków na terenie Gminy Masłów i będziemy się 

sukcesywnie oświetlenie uzupełniać. 

Kolejne zadanie pn. „Projekt budowlany kanalizacji do świetlicy w Dąbrowie” oraz zadanie pn. 

„Dokumentacja projektowa przebudowy i wyposażenia centrum kulturalnego w Wiśniówce”. 

Wójt powiedział, że zadaniem tym zajmie się Związek Gmin Gór Świętokrzyskich. Środki  

przedstawione w załączniku inwestycyjnym zadań rocznych są niezbędne dla przygotowania 

wstępnej dokumentacji.  

Kolejny wydatek inwestycyjny dotyczy zadania znajdującego się w załączniku nr 7 do omawianej 

uchwały i nosi nazwę „Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. Przebudowa mostu w ciągu 

drogi powiatowej Nr 0595T w msc. Barcza”. Wartość tej pomocy to kwota 50.000,00zł. 
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Wójt powiedział, że most leży na terenie gminy Masłów, jest to most łączący dwie gminy: 

Masłów i Łączna. Wójt ościennej gminy chce, żeby linia nr 12 ZTM jeździła do Klonowa. Dla nas 

oznacza to zmniejszenie kosztów dotacji dla ZTM. Powiat Kielecki koordynuje to zadanie, 

pozyska również od samorządów środki na ten cel. 

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.8 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. 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 

 

Ad.9 Projekt uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. 

Skarbnik Gminy poinformowała, że punkt ten został omówiony przy omawianiu zmian 

wprowadzanych do budżetu. 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 

Ad.10 Sprawy różne i wniesione. 
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Radna T. Jagiełło poinformowała, że  istnieje taki Program ZORZA Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska, który zakłada zwrot kosztów wymiany pieca do 25% w zależności od 

rodzaju pieca.  

Radna M. Kozubek powiedziała, że jeżeli byłaby możliwość zawieszenia lamp na ul. ks. Józefa 

Marszałka w Masłowie, mieszkańcy proszą o lampy, również na ul. Spokojnej w Masłowie oraz 

na ul. Lawendowej, dużo mieszkańców pyta o gaz.   

Przewodnicząca Komisji zgłosiła problem, że lustro w Domaszowicach przy dojazdówce jest 

nieodpowiednio ustawione i prosi o zajęcie się tą sprawą. 

 

Ad.11 Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodnicząca Komisji podziękowała za udział w komisji  

i o godzinie 17.00 – zamknęła  obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokółowała:  A. Bandrowska   

     

Podpisała: 

 

Przewodnicząca 

Komisji Budżetu i Finansów 

/-/Regina Chyb 

 

 

 

 


