
PROTOKÓŁ Nr 6/2017 

        z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

    w dniu 27.04.2017r. 

 

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. 

   Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej gminy Masłów. 

5. Wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2017 – 2027. 

6. Sprawy różne i wniesione. 

7. 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 

27.04.2017 roku o godzinie 14:15, w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Masłowie, 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 Wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej gminy Masłów. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kumór. 

Poinformowała, że autopoprawka wprowadzona do projektu uchwały budżetowej dotyczy 

zadania pn. „Plany zagospodarowania przestrzennego”. Po przeprowadzeniu przetargu na 

realizację w/w zadania budżetowego i wybraniu wykonawcy zaistniała potrzeba przesunięcia 

części środków, tj kwoty 250.000,00zł na kolejny rok budżetowy-2018. Tak też zostało to 

zapisane w planie finansowym Gminy Masłów dotyczącym realizacji zadań, których 

realizacja przekracza rok budżetowy. 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała pozytywnie wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały. 

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.5 Wprowadzenie autopoprawki do projektu 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. 

  

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała pozytywnie wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały. 

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 



Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.6 Sprawy inne. 

Brak uwag w tym punkcie. 

Ad.7 Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodnicząca Komisji podziękowała za udział w komisji  

i o godzinie 14.30 – zamknęła  obrady. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokółowała:  A. Bandrowska   

     

Podpisała: 

 

Przewodnicząca 

Komisji Budżetu i Finansów 

/-/Regina Chyb 

 

 

 

 

 

 

 

 


