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PROTOKÓŁ Nr 10/2017 

        z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

    w dniu 24.07.2017r. 

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

kierownik referatu BiGP Masłów- D. Korczyński,  kierownik referatu PiRG- A. Borycka.  

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Zatwierdzenie protokołu nr 8/2017 i protokołu nr 9/2017 z poprzednich posiedzeń 

Komisji Budżetu i Finansów. 

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Masłów. 

6. Projekt uchwały w sprawie podjęcia apelu o zabezpieczenie środków finansowych na 

budowę drogi S-74. 

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/189/2016 Rady Gminy Masłów 

 z dnia 2016r w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw oraz 

regulaminów korzystania z boisk sportowych stanowiących własność Gminy Masłów 

położonych w jej granicach administracyjnych. 

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

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Masłów na lata 2017-2027. 

10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego. 

11. Sprawy różne i wniesione. 

12. 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 

24.07.2017 roku o godzinie 15:45, w budynku Urzędu Gminy w Masłowie , Przewodnicząca 

Komisji – p. Regina Chyb, otworzyła obrady. 
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Ad.2  Stwierdzenie quorum. 

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 5 z 6-cio 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 Zatwierdzenie protokołu nr 8/2017 i protokołu nr 9/2017 z poprzednich posiedzeń 

Komisji Budżetu i Finansów. 

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

w sprawie treści zawartych w protokołach. 

 
GŁOSOWANIE 

- za zatwierdzeniem Protokołu nr 8/2017 oraz Protokołu nr 9/2017 z poprzednich posiedzeń 

Komisji Budżetu i Finansów  – 5; 

- wstrzymujących się –0; 

- przeciw – 0. 

Komisja zatwierdziła Protokół nr 8/2017 ora Protokół nr 9/2017 z poprzednich 

posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów. 

 
Ad.5 Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Masłów. 

Projekt uchwały przedstawiła kierownik referatu promocji i rozwoju gminy UG Masłów - A. 

Borycka. 

Projekt uchwały powstał w związku ze zmianą uchwały o wychowaniu w trzeźwości 

 i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Z uchwały usunięte zostały zapisy dotyczące wydawania 

zezwoleń jednorazowych na sprzedaż alkoholu oraz  zapisy dotyczące ogródków piwnych, 

gdyż w znowelizowanej ustawie nie istnieje takie pojęcie. 

Poinformowała, że w niniejszym projekcie uchwały pozostaje bez zmian liczba punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych tj. 20 punktów z możliwością spożywania alkoholu  

w miejscu sprzedaży i 50 punktów bez takiej możliwości ( tj. na wynos).  

Radna T. Jagiełło zapytała, czy odległości pozostały te same. 

Kierownik A. Borycka odpowiedziała, że pozostały takie same.  

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 
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- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Ad.6 Projekt uchwały w sprawie podjęcia apelu o zabezpieczenie środków finansowych na 

budowę drogi S-74. 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy. 

Poinformował, że samorządy powiatu kieleckiego starają się o zabezpieczenie środków 

finansowych w budżecie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na budowę drogi S-74. Chodzi 

o budowę odcinka od ronda w Cedzynie do Jałowęs a dalej do granicy z Ukrainą. W żaden 

sposób nie będzie to zmieniało niczego w infrastrukturze drogowej na terenie Gminy Masłów.  

Omawiany odcinek drogi w żadnym stopniu nie dotyczy mieszkańców naszej gminy. 

Przewodnicząca R. Chyb powiedziała, że  droga S-74 bezpośrednio dotyczy mieszkańców 

sołectwa Domaszowice i ma wątpliwości, czy powinniśmy do tego apelu się przyłączyć, 

ponieważ jest mieszkanką Domaszowic i interesów mieszkańców tego sołectwa przede 

wszystkim  powinna bronić. 

Przewodniczący Rady Gminy S. Wojtyna zapytał, jak inne samorządy postąpiły w tej 

sprawie? 

Wójt odpowiedział, że odbyły się szerokie rozmowy w tej sprawie. Powiedział, że inne 

samorządy się przychyliły do apelu, gdyż przede wszystkim poprawiłoby się bezpieczeństwo 

na drogach, jak również sam komfort przejazdu dużej odległości również nie jest bez 

znaczenia. Uważa, że jest to uchwała, która zabiega o nasze interesy komunikacyjne. 

Po dłuższej dyskusji Przewodnicząca powiedziała, że nie kwestionuje tych argumentów, 

zgadza się z argumentacją Wójta, jednak  mając na uwadze nierozstrzygnięty jeszcze 

projekt drogi S 73, w którym bierze się pod uwagę jej przebieg przez sołectwo Domaszowice 

nie chciałaby aby inne samorządy w przeróżnych apelach decydowały o przebiegu 

podobnych inwestycji poza swoim obszarem administracyjnym. Głos mieszkańców w takich 

przypadkach powinien być najważniejszy i powinien być brany pod uwagę ponad wszystko, 

ponieważ sama nie chciałaby aby ktoś decydował za mieszkańców danej miejscowości. 

Przedstawiony projekt uchwały bezpośrednio w tym momencie nie ma wpływu na naszą 

gminę, ale pośrednio w przyszłości może mieć  i stąd obawa przed przyłączeniem się do w/w 

apelu. 

  
GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -4, 

- wstrzymujących się -1 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Ad.7 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/189/2016 Rady Gminy Masłów 
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 z dnia 2016r w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw oraz regulaminów 

korzystania z boisk sportowych stanowiących własność Gminy Masłów położonych w jej 

granicach administracyjnych. 

Projekt uchwały przedstawiła Z-ca Wójta Gminy-M. Dolezińska-Włodarczyk. Jest to uchwała 

porządkująca poprzez wpisanie do uchwały „Masłów Pierwszy”. 

Poinformowała, że w związku z zakończeniem inwestycji budowy boiska wielofunkcyjnego  

w Masłowie Pierwszym oraz uzyskania od Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego 

pozwolenia na jego użytkowanie koniecznością jest doprecyzowanie warunków z jego 

korzystania. Proponowana uchwała jest uregulowaniem zapisów dotyczących norm i zasad 

korzystania z nowego boiska sportowego. Regulamin stanowi jasne i przejrzyste zasady 

korzystania z udostępnianych urządzeń dla wszystkich użytkowników, a ponadto umożliwi 

służbom porządkowym egzekwowanie poprawnego zachowania się w miejscach 

publicznych. 

Radny R. Filipowicz zapytał, czy będzie podejmowana taka uchwała dotycząca placu zabaw 

w Dąbrowie? 

Z-ca Wójta odpowiedziała, że jeżeli zostanie oddany do użytkowania to również taką 

uchwałę będziemy musieli podjąć. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Radny Januchta opuszcza obrady, usprawiedliwiając się u Przewodniczącej. 

 

Ad.8 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy-M. Kumór. 

Projekt uchwały przewiduje zmniejszenie planu dochodów Gminy o kwotę 1.297.700,00zł, 

zwiększenie planu wydatków Gminy o kwotę 96.300,00zł. 

Skarbnik omówiła poszczególne zmiany wpływające na budżet dotyczące zadań 

budżetowych. Poinformowała, że kilka stowarzyszeń zwróciło się do Wójta z prośba  

o udzielenie pożyczek na sfinansowanie zadań unijnych. 

Radna T. Jagiełło zapytała jakim stowarzyszeniom, w jakiej kwocie i na jaki procent 

udzielamy pożyczek? 

Wójt odpowiedział, że to kwota 323.000,00zł, bez oprocentowania, ponieważ stowarzyszenie 
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realizuje zadania służące mieszkańcom Gminy Masłów, a stowarzyszeń jest kilka m.in. MMS 

Klonówka, Nasza Dąbrowa, Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry. 

Radna T. Jagiełło zapytała, czy o taką pożyczkę może się zwrócić każde stowarzyszenie, czy 

tylko takie, które jest zarejestrowane w KRS-ie. 

Z-ca Wójta odpowiedziała, że każde stowarzyszenie może, nie tylko te, zarejestrowane  

w KRS-ie, ale również takie zarejestrowane w Starostwie, różni się tylko formą podpisywania 

pełnomocnictw. 

Następnie Skarbnik Gminy omówiła  szczegółowo poszczególne zadania roczne i wieloletnie 

tj. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, planowane do poniesienia w 2017 roku, 

Zadania inwestycyjne roczne, Dotacje celowe w 2017 roku 

Radna T. Jagiełło zadała pytanie, o ile wyższe są koszty utrzymania jednostki Ochotniczych 

Straży Pożarnych w związku z wejściem danej jednostki OSP do Krajowego Systemu 

Ratowniczo -Gaśniczego? 

Powiedziała, że dofinansowujemy straże pożarne, czyli słuszna sprawa, ale jako 

odpowiedzialna Radna Komisji Budżetu i Finansów takie koszty chce znać. 

 Poprosiła o przedstawienie na kolejnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów kosztów 

utrzymania poszczególnych jednostek OSP działających na terenie Gminy Masłów. 

Wójt odpowiedział, że jednostkę, która nie jest w KSRG utrzymuje tylko gmina, natomiast te, 

które są zarejestrowane w w/w systemie otrzymują dofinansowanie z Komendy 

Wojewódzkiej Straży Pożarnej. 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -4, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 
Ad.9 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  wprowadzono zmiany  w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikające 

ze zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej.  

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -4, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 
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Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 
Ad.10 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy-M. Kumór. 

Udziela się pomocy rzeczowej dla powiatu kieleckiego na realizację zadań pn.: 

1.”Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0315T w msc. Masłów Pierwszy ul. 

Podklonówka” w formie opracowania dokumentacji projektowej: w 2017 roku w kwocie 

20.000,00; w 2018 roku w kwocie 50.000,00zł. 

2. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0315T w msc. Mąchocice Kapitulne 

(Górne)” w formie opracowania dokumentacji projektowej: w 2017 roku w kwocie 

20.000,00zł;w 2018 roku w kwocie 50.000,00zł. 

3.”Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0312T od msc. Wola Kopcowa do 

Domaszowic” w formie opracowania dokumentacji projektowej: w 2017 roku w kwocie 

15.000,00zł; w 2018 roku w kwocie 35.000,00zł. 

 
GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -4, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 
Ad.11 Sprawy inne. 

Spraw innych nie zgłaszano. 

 
Ad.12 Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodnicząca Komisji podziękowała za udział w komisji  

i o godzinie 17:45 – zamknęła  obrady. 

 
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Protokółowała:  A. Bandrowska   

 

 

 

Podpisała: 
Przewodnicząca 

Komisji Budżetu i Finansów 
/-/Regina Chyb 


