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PROTOKÓŁ Nr 4/2017 

        z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

    w dniu 20.03.2017r. 

 

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 – M. Dolezińska - Włodarczyk, Skarbnik Gminy- M. 

Kumór, Sekretarz Urzędu Gminy – Z. Zagdański, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

społecznej – A. Kułak, kierownik Placówki wsparcia Dziennego PROMYCZEK w Woli Kopcowej 

– M. Kumór, kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów – I. Kundera, kierownik 

referatu rolnictwa, gospodarki komunalnej środowiska i ochrony środowiska UG Masłów – W. 

Fąfara, inspektor referatu rolnictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska UG Masłów – 

W. Braszczyk oraz Prezes Związku Zarządu Oddziału Gminnego ZNP – J. Domagała. 

 

   Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Zatwierdzenie protokołu nr 3/2017 z posiedzenia Komisji budżetu i Finansów w dn. 

20.02.2017r. 

5. Przedstawienie Sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie za 2016 

rok. 

6. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Masłowie za 2016 rok. 

7. Informacja o stanie mienia komunalnego – grunty. 

8. Przedstawienie Sprawozdania z wykonania średnich wynagrodzeń w roku 2016r. 

9. Projekt uchwały o dostosowaniu sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego. 

10. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru kandydatów do pierwszej klasy 

publicznej szkoły podstawowej, zamieszkałych poza obwodem, określenia liczby punktów za 

każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 
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11. Sprawozdanie z działalności Placówki Wsparcia Dziennego „PROMYCZEK” za 2016r. 

12. Projekt uchwały w sprawie dzierżawy części działki nr 497 położonej w obrębie 

ewidencyjnym Masłów Pierwszy dla potrzeb Gminy Masłów na okres 5 lat. 

13. Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Masłów działki nr 290/8 

położonej w Ciekotach. 

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/85/15 Rady Gminy Masłów z dnia 25 

czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Masłów 

na lata 2015 – 2020. 

15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Turystyki Gminy Masłów na lata 2017 – 

2024.  

16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłów na 2017 rok”. 

17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu naboru i weryfikacji wniosków 

w zakresie realizacji projektu: Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Masłów. 

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

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

Gminy Masłów na lata 2017 – 2027. 

20. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/260/2016 Rady Gminy Masłów 

z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 

Kieleckiego w 2017 r. 

21. Sprawy różne i wniesione. 

22. 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 20.03.2017 

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

Chyb, otworzyła obrady. 

 

Ad.2  Stwierdzenie quorum. 
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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 3/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dn. 20.02. 

2017r.  

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

w sprawie treści zawartych w protokole. 

 

GŁOSOWANIE 

- za zatwierdzeniem Protokołu nr 3/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów  

w dn.20.02.2017r. – 6; 

- wstrzymujących się –0; 

- przeciw – 0. 

Komisja zatwierdziła Protokół nr 3/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu  

i Finansów w dn. 20.02.2017r. 

 

Ad.5 Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie za 2016 rok. 

Sprawozdanie przedstawiła kierownik GOPS A. Kułak. 

Szczegółowo omówiła dochody i wydatki Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej wg różnych 

kryteriów. 

 Wzrasta ilość osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej, w 2016 roku był wzrost o 3 

osoby a w 2017 roku już kolejne osoby są umieszczane.  

W stosunku do roku poprzedniego  zmniejszyła się liczba osób korzystających z pomocy 

społecznej jest to związane z programem 500+. Obecnie z pomocy społecznej korzysta więcej 

osób samotnych, emerytów, rencistów, osób w podeszłym wieku.  

Na świadczenia rodzinne zostały wypłacone 3771 725 zł. są to środki z dotacji. Jest duży wzrost 

osób korzystających ze świadczeń rodzinnych.  

Fundusz alimentacyjny jest miej więcej na tym samym poziomie co roku. Nowym zadaniem jest 

świadczenie rodzicielskie 500+, w 2016 wypłacone zostały 6.143 248 zł. dla 924 rodzin na 1420 
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dzieci w wieku do 18 roku życia. 

 Z pozostałej działalności w 2016 roku były prowadzone prace społeczne i użyteczne w ramach 

prac brało udział 19 osób. Realizowano również rehabilitację, zorganizowano wigilię dla osób 

starszych i samotnych. W 2016 GOPS przystąpił do projektu wraz z Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w projekcie bierze udział 5 rodzin w ramach projektu zostały oddane 

mieszkania chronione dla dwóch matek z dziećmi. Pani kierownik omówiła również 

Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy na lata 2016-2020. Głównym celem programu jest skuteczne i efektowne zwalczanie 

przemocy w rodzinie. W 2016 roku założono 41 niebieskich kart, były 4 zespoły 

interdyscyplinarne, objęto pomocą 40 rodzin, z tego 45 kobiet, 9 osób starszych,  

6 niepełnosprawnych i 52 mężczyzn.  

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem przyjęcia Sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Masłowie za 2016 rok  -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przyjęcie Sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej za 2016r. 

 

Ad.6  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Masłowie za 2016 rok. 

 

Sprawozdanie przedstawiła z-ca Wójta Gminy Masłów M. Dolezińska-Włodarczyk. 

Zadania Programu w roku 2016 były podzielone na 5 etapów: 

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i narkotyków. 

II. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiazywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,  

w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Masłów. 

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
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rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13  

i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego. 

W ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii realizowano różnorakie akcje profilaktyczne, konkursy propagujące trzeźwość, 

szkolenia, kontrole. Środki finansowe na cele realizacji  Programu pochodzą w 100 % z opłat za 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ogólnie realizacja programu zamknęła się na 

kwotę 182 298 zł.  

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem przyjęcia Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  

w Masłowie za 2016 rok.- 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przyjęcie Sprawozdanie z realizacji Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii w Masłowie za 2016 rok. 

 

Ad.7 Informacja o stanie mienia komunalnego – grunty. 

Informacje przedstawił kierownik referatu rolnictwa, gospodarki komunalnej środowiska  

i ochrony środowiska UG Masłów – W. Fąfara. 

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Masłów mogą być przedmiotem m.in. sprzedaży, 

zamiany, użyczenia, oddania w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd, oddania w najem, 

dzierżawę lub użytkowanie, obciążenia służebnością. Ponadto Gmina może nabywać 

nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości na cele publiczne. 

Kierownik szczegółowo przedstawił, ile działek skomunalizowano, ile sprzedano, ile 

przeznaczono do dzierżawy, ile przekazano do dzierżawy. 
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GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem przyjęcia Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy 

Masłów -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przyjęcie Informacji o stanie mienia komunalnego 

Gminy Masłów. 

 

Ad.8 Sprawozdanie z wykonania średnich wynagrodzeń w roku 2016. 

Sprawozdanie z wykonania średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2016,  przedstawiła   

I. Kundera - Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów.  Kierownik przedstawiła kwoty 

oraz jak kształtowały się one na poszczególnych stopniach awansu.  

 Kierownik dodała, że na średnią składają się wszystkie składniki wynagrodzenia, również 

jednorazowe odprawy.  

Kwotą różnicy w skali roku jest to nadpłata w każdym stopniu.  

Uzasadnieniem  nadpłaty były opinie poradni, których konsekwencją było wprowadzenie 

dodatkowych zajęć z tych właśnie wymuszonych opinii Poradni Psychologicznej. 

Pani Kierownik powiedziała, że głównym powodem tego, że nastąpiły nadpłaty było to, że  

zostały zgłoszone w miesiącu sierpniu i wrześniu nie planowane odprawy i nagrody 

jubileuszowe nie przewidziane w kalkulacji.  

Radna T. Jagiełło zapytała czy są jakieś symulacje odnośnie zmiany systemu oświaty, w związku 

z likwidacją gimnazjum, czy są jakieś informacje, czy Gmina jest w stanie zagospodarować  

nauczycieli? 

Wójt odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie mamy tego problemu, gdyż nasze gimnazja są 

razem ze szkołami podstawowymi i odejście  gimnazjum będzie się wiązało z uruchomieniem 

klasy 7 szkoły podstawowej. Szkoła podstawowa będzie przejmować po części kompetencje 

gimnazjów. Nauczyciele będą mieli etaty. 

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem przyjęcia Sprawozdania z wykonania średnich wynagrodzeń 

w roku 2016.- 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 
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Komisja pozytywnie  zaopiniowała przyjęcie Sprawozdania z wykonania średnich 

wynagrodzeń w roku 2016. 

 

Ad.9 Projekt uchwały o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego. 

Projekt uchwały  przedstawiła kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów – I. Kundera.   

Uchwała określa dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Masłów 

do nowego ustroju szkolnego. 

Na terenie Gminy Masłów, określa się pięć szkół podstawowych: 

1) Szkoła Podstawowa w Brzezinkach 

2) Szkoła Podstawowa w Masłowie Pierwszym 

3) Szkoła Podstawowa w Mąchocicach Kapitulnych 

4) Szkoła Podstawowa w Mąchocicach Scholasterii 

5) Szkoła Podstawowa w Woli Kopcowej. 

Określono również granice obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na 

obszarze Gminy Masłów dla poszczególnych szkół podstawowych. 

Wójt dopowiedział, że zostają szkoły dokładnie tak, jak funkcjonowały przed reformą. 

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 

 

 Ad.10 Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru kandydatów do pierwszej klasy 

publicznej szkoły podstawowej, zamieszkałych poza obwodem, określenia liczby punktów za 

każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

 

Projekt uchwały  przedstawiła kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów – I. Kundera. 

Wyjaśniła, że nie wprowadzamy żadnych zmian, tylko wykreślamy z naboru gimnazjum. 
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GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.11 Sprawozdanie z działalności Placówki Wsparcia Dziennego „PROMYCZEK” za 2016r. 

 

Sprawozdanie z działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Promyczek” za 2016r. przedstawił   

Kierownik Placówki – M. Kumór. Placówka działa już cztery i pół roku. Placówka funkcjonuje 

przez cały rok kalendarzowy, przez wszystkie dni robocze średnio sześć godzin dziennie.  

W okresie wakacyjnym Placówka jest zamknięta przez okres 4 tygodni. Głównym zadaniem 

Placówki jest opieka i wychowanie dzieci. W ramach funkcjonowania  Placówki realizowana jest 

m.in.: pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacja zabaw 

 i zajęć sportowych, umożliwianie dzieciom spędzanie wolnego czasu w zorganizowanych 

zajęciach, w roku 2016 wydłużono czas działania Placówki, zaczęły się też zajęcia dla 

młodzieży, które już cieszą się zainteresowaniem.  

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem przyjęcia Sprawozdania z działalności Placówki Wsparcia 

Dziennego Promyczek za 2016r. - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przyjęcie Sprawozdania z działalności Placówki 

Wsparcia Dziennego Promyczek za 2016r. 

 

Ad.12 Projekt uchwały w sprawie dzierżawy części działki nr 497 położonej w obrębie 

ewidencyjnym Masłów Pierwszy dla potrzeb Gminy Masłów na okres 5 lat. 

 

Przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 497 o powierzchni 25 m2.  Gmina dzierżawiła już 

ten teren pod potrzeby platformy widokowej od 2001r. i jest zainteresowana dalszą dzierżawą 

powyższego gruntu, na co właściciel wyraża zgodę.  
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Platforma widokowa znajduje się przy szlaku turystycznym biegnącym obok wychodni skalnej 

zwanej Diabelskim Kamieniem. Platforma widokowa oraz Diabelski Kamień to dwa 

zagospodarowane miejsca postojowe dla turystów na tej części szlaku. 

Dotychczas umowy dzierżawy podpisywane były na okres 3 lat, natomiast zgodnie  

z przedstawionym projektem uchwały, umowa dzierżawy ma być podpisana na okres 5 lat, 

wyraził na to zgodę właściciel działki. Czynsz jaki gmina będzie ponosiła za dzierżawę wynosi 

370 zł. rocznie. 

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.13 Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Masłów działki nr 290/8 

położonej w Ciekotach.  

Projekt uchwały przedstawiła z-ca Wójta Gminy Masłów. 

 Działka o powierzchni 0,0014 ha położona jest w Ciekotach. W celu odpłatnego nabycia przez 

Gminę Masłów działki odbyły się spotkania z właścicielem  nieruchomości. Były rozważane 

różne możliwości, nie ma jednak innego rozwiązania. Odpłatne nabycie działki, rozwiąże 

przyszłościowo problem dojazdu mieszkańców. Kwota wynegocjowana między właścicielem 

gruntu, a Gminą Masłów to 1.500,00 zł i taka kwota została zabezpieczona w budżecie. 

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.14 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/85/15 Rady Gminy Masłów z dnia 25 

czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Masłów na 

lata 2015 – 2020. 

Projekt uchwały przedstawiła inspektor referatu rolnictwa, gospodarki komunalnej i ochrony 
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środowiska  UG Masłów – W. Braszczyk. 

Projekt uchwały dotyczy zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Masłów 

uchwalonego 25 czerwca 2015r.  W związku z pozyskaniem funduszy na odnawialne źródła 

energii musieliśmy poszerzyć plan o zadania fakultatywne w sektorze przedsiębiorstw oraz 

publicznym i mieszkaniowym na terenie Gminy Masłów. Zadania te pozwolą nie tylko nam jako 

gminie pozyskać środki na odnawialne źródła energii, ale także przedsiębiorcom, którzy  

w przyszłości będą chcieli wystąpić z wnioskiem o środki unijne. Zadania te zostały 

zaopiniowane przez Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz Regionalny 

Inspektor Ochrony Środowiska. Organy te nie uznały potrzeby przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko. Opinie pozwoliły na przygotowanie tej uchwały.  

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.15 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Turystyki Gminy Masłów na lata 

2017 – 2024.  

 

Projekt uchwały przedstawił  Z. Zagdański – Sekretarz Gminy Masłów. 

Przedstawiony projekt uchwały stanowi podstawę działania w dziedzinie turystyki na terenie 

Gminy Masłów. Ze względu na walory przyrodnicze oraz na położenie Gminy  Masłów turystyka 

na terenie Gminy jest perspektywistyczną gałęzią rozwoju gospodarczego tego regionu. W celu 

zapewnienia dalszego dynamicznego rozwoju turystyki powstał Plan Rozwoju Turystyki , który 

określa cele, misję i wizję rozwoju turystyki Gminy Masłów. 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór wniosków w ramach działania 7.2 tj. na 

rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych 

obszarów. 

 Przedmiotem tych wniosków mogą być przedsięwzięcia, które m.in. dają wzrost ilości miejsc 

pracy, służą rozwojowi przedsiębiorczości i są zgodne z planem działań opracowanym przez 

jednostkę samorządu terytorialnego. Dla Gminy Masłów tym planem działań ma być Plan 

Rozwoju Turystyki Gminy Masłów na lata 2017-2024. 
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W dniu 13 lutego 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie odbyły się 

konsultacje a wnioski zgłoszone podczas konsultacji są zawarte w Planie Rozwoju Turystyki 

Gminy Masłów na lata 2017-2024. Wystąpiono również  do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Kielcach oraz do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie zgody na 

odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania tego dokumentu na 

środowisko biorąc pod uwagę, że zadania które zostały w  tym dokumencie wyszczególnione nie 

mają istotnego wpływu na środowisko. 

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Radna T. Jagiełło opuszcza obrady zgłaszając ten fakt Przewodniczącej Komisji. 

 

Ad.16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłów na 2017 rok”. 

Projekt uchwały przedstawiła z-ca Wójta Gminy – M. Dolezińska – Włodarczyk. 

Celem Programu jest realizacja zadań własnych polegających na zapobieganiu bezdomności 

zwierząt oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 

W ramach Programu Gmina realizuje szereg zadań m. in.: odławianie bezdomnych zwierząt, 

zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt , obligatoryjną 

sterylizację albo kastrację, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, zapewnienie całodobowej opieki 

weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, działania o charakterze 

edukacyjno-informacyjnym. 

Przedstawiony projekt Programu  po zmianie ustawy pozwolił na wprowadzenie dodatkowego 

zadania tj. sterylizację i kastrację zwierząt, które posiadają swoich właścicieli lub opiekunów. 

Oznacza to, że każdy właściciel może zgłosić się z wnioskiem do Urzędu Gminy, aby otrzymać 

dofinansowanie w wysokości 50 procent na sterylizację lub kastrację swojego zwierzaka. 

 Program został poddany konsultacji z: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Kielcach, 

Świętokrzyskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami ,,Zwierzak’’, Wojskowym Kołem 

Łowieckim JENOT, Kołem Łowieckim ,,Iskra’’, Kołem Łowieckim  Bartek. 

Ponadto niniejszy program został udostępniony do konsultacji na tablicy ogłoszeń UG Masłów, w 
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Biuletynie Informacji Publicznej UG Masłów oraz na stronie Gminy Masłów. Termin konsultacji 

wyznaczono 1-21 luty 2017r., nie wpłynęły żadne uwagi. Program został pozytywnie 

zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach i Świętokrzyskiego 

Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami ,,Zwierzak”. 

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.17 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu naboru i weryfikacji wniosków 

w zakresie realizacji projektu: „Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Masłów”. 

 

Projekt uchwały przedstawił Zbigniew Zagdański – Sekretarz Gminy Masłów. 

Poinformował, że w ostatnim czasie zostało przeprowadzone rozeznanie na terenie gminy 

Masłów, jak duże jest zainteresowanie wykonaniem instalacji wykorzystujących odnawialne 

źródła energii. Okazało się, że zainteresowanie takimi inwestycjami w budynkach prywatnych 

jest bardzo duże. 17 marca br. na stronie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego ukazało się 

ogłoszenie o naborze wniosków w tym projekcie, z którego wynika, że Gminy nie tylko muszą 

zebrać chętnych ale muszą zweryfikować zgłoszenia mieszkańców. Wobec powyższego został 

przygotowany projekt uchwały dot. Regulaminu naboru i weryfikacji wniosków w zakresie 

realizacji projektu: „Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Masłów”. 

Dokumentem, wymaganym wg przedstawionego projektu uchwały potwierdzającym formalne 

zgłoszenie zainteresowanego do tego projektu, będzie dokument: wniosek/ankieta  

z oświadczeniem i odpowiednimi danymi , które zostaną poddane weryfikacji. Uprawnionym do 

uczestnictwa w projekcie może być mieszkaniec gminy zameldowany na pobyt stały w gminie 

Masłów, który jest właścicielem budynku mieszkalnego, w którym ma być zamontowana 

instalacja. Miejscem składania wniosków/ankiet będzie sekretariat UG Masłów. Wnioski/ankiety 

będą również zbierane podczas spotkań w sołectwach.  

Radny Pedrycz opuszcza obrady zgłaszając ten fakt Przewodniczącej. 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -4, 
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- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Ad.18 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy – M. Kumór. 

Zwiększa się plan dochodów Gminy o kwotę 240.395,00 zł 

Zwiększa się plan wydatków Gminy o kwotę 454.612,00 zł. 

Zmiany w budżecie dotyczą m. in. dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, 

zwiększenie o kwotę  20.000,00 zł. Dotacja pozyskana przez Zespół Szkół w Masłowie 

Pierwszym na doposażenie pracowni. 

W zakresie wydatków bieżących nastąpiły zmiany m. in. w rozdziale 60016 - drogi gminne 

wewnętrzne, w rozdziale 75023 – administracja publiczna, 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne. 

Następuje zwiększenie wydatków  w tych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wg aktualnych 

potrzeb i na podstawie wniosków o zmianę zgłoszonych do budżetu. 

W ramach wydatków inwestycyjnych nastąpiły zmiany budżetowe na poszczególnych zadaniach 

inwestycyjnych. Zmiany wynikają z bieżących potrzeb, które pojawiają się w trakcie inwestycji. 

Zmiany są również wynikiem przeniesienia środków z roku 2016 planowanych -

niewykorzystanych. 

Skarbnik  zgłosiła autopoprawkę polegającą na wykreśleniu w załączniku Nr 3 dwóch słów: 

„wykup gruntów” na zadaniu nr 7 pn. „Projekt drogi nr ew. 19 i 67 w Domaszowicach od drogi 

powiatowej 0312T w kierunku Cedzyny wraz z odwodnieniem ( dł. Ok.1350 mb), wykup gruntów” 

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały -4, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała pozytywnie wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały. 

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -4, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
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Ad.19 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 wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały -4, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała pozytywnie wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały. 

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -4, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.20 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/260/2016 Rady Gminy Masłów 

z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego 

w 2017 r. 

 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy – M. Kumór. 

Na podstawie uchwały Gmina Masłów udziela pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego na 

realizację zadań:  

1) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 0309T od skrzyżowania z ulicą ks. Józefa Marszałka 

w kierunku Dąbrowy do skrzyżowania z drogą krajową” w formie opracowania 

dokumentacji projektowej, w kwocie 282.900,00 zł. 

2) „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0321T w msc. Mąchocice Scholasteria” w 

formie opracowania dokumentacji projektowej, w kwocie 35.178,00 zł. 

Zmiana tej uchwały polega na dostosowaniu kwot, czyli zmniejszeniu wydatków na realizację  

zadania, gdyż okazało się, że na tym zadaniu będą oszczędności.  
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GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -4, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.21  Sprawy różne i wniesione. 

 

Radny Filipowicz zgłosił do z-cy Wójta Gminy, że bus,  który jeździ do Kielc przez Dąbrowę 

zmienił godziny jazdy. Pomimo, że zmienił rozkłady , to nie jeździ zgodnie z rozkładem ani 

starym ani nowym. Albo jest za  wcześnie albo jedzie po czasie.  Różnica pomiędzy rozkładem 

jazdy, a rzeczywistym przejazdem przez Dąbrowę jest  znacząca, gdyż jest to ok. 10 min. 

Radny M. Januchta zgłosił z-cy Wójta, że w msc. Mąchocice Ameliówka odpady komunalne po 

raz drugi nie zostały odebrane od mieszkańców, kosze są pełne. 

 

Ad.22  Zakończenie obrad.  

Po wyczerpaniu tematyki Przewodnicząca Komisji podziękowała za udział w komisji  

i o godzinie 18.40 – zamknęła  obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokółowała:  A. Bandrowska   

     

Podpisała: 

 

Przewodnicząca 

Komisji Budżetu i Finansów 

/-/Regina Chyb 

 

 

 

 


