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PROTOKÓŁ Nr 11/2016 

        z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

    w dniu 24.10.2016r. 

 

Naradę prowadziła Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów  

p. Regina Chyb. Obecni byli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności; 

(nieobecny Radny Komisji Budżetu i Finansów- R. Fortuna), Radni: P. Zegadło,  

A. Lis, W. Piwko, M. Kozubek, Z. Bujak, A. Pedrycz,  M. Januchta, Sylwester Wojtyna, 

Wójt Gminy Masłów -  T. Lato, Z-ca Wójta Gminy Masłów- M. Dolezińska - Włodarczyk, 

Skarbnik Gminy- M. Kumór, kierownik SZOO w Woli Kopcowej-  

I. Kundera, kierownik ref. PiRG UG Masłów - A. Borycka, inspektor ds. rozwoju  

i wdrażania projektów UG Masłów- M. Banasik, inspektor ds. wodociągów  

i kanalizacji UG Masłów-W. Cieplicka oraz zaproszony gość- K. Kieszkowski 

reprezentant firmy EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego 

 w Kielcach.  

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. 

„Z ekologią przez Góry Świętokrzyskie”. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji 

Gminy Masłów na lata 2016-2023. 

5. Zatwierdzenie protokołu Nr 10/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dn. 03.10.2016r. 

6. Opiniowanie  projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy 

Masłów. 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2016-2026. 

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na przekazanie odcinka kanału 

sanitarnego w miejscowości Domaszowice. 

9. Sprawy różne i wniesione. 

10. 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 24.10.2016 roku o godzinie 15:45, w budynku urzędu, Przewodnicząca Komisji 

–  Regina Chyb, otworzyła obrady. 
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Ad. 2. 

Stwierdzenie quorum. 

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 5 radnych z 6 osobowego składu Komisji, co 

jest podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

Ad. 3. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. 

„Z ekologią przez Góry Świętokrzyskie”. 

 

Projekt uchwały w sprawie  rozstrzygnięcia konkursu plastycznego Związku Gmin Gór 

Świętokrzyskich pn. „Z ekologią przez Góry Świętokrzyskie” przedstawiła Pani Irena 

Kundera – Kierownik Samorządowego Zespołu Obsługi Oświaty w Masłowie. 

Poinformowała, że Gmina Masłów otrzymała zaproszenie do udziału w w/w konkursie 

i do konkursu przystąpiły 4 szkoły podstawowe. Łącznie zebrano powyżej 30 prac. 

Komisja konkursowa wyłoniła najlepsze prace. Podsumowanie nastąpi na sesji Rady 

Gminy Masłów. Nagrody są w całości sfinansowane są przez Związek Gmin Gór 

Świętokrzyskich a wystawa przygotowana zostanie w świetlicy w Dąbrowie, gdzie 

odbędzie się najbliższa sesja. Pani Kundera poinformowała, że na sesję zaproszeni 

są uczniowie wraz z nauczycielami – opiekunami oraz dyrektorzy szkół oraz komisja 

konkursowa. 

Radny Sylwester Wojtyna zapytał czy są to uczniowie z naszej gminy? 

Pani Irena Kundera odpowiedziała, że tak są to uczniowie tylko z naszej gminy.  

Z-ca Wójta Gminy Masłów  M. Dolezińska – Włodarczyk dodała, że trudno było wybrać 

prace ponieważ dzieci wykazały się fantazją. Powstały piękne obiekty, które Rada  

będzie miała okazję zobaczyć na sesji Rady Gminy. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

 

Ad.4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji 

Gminy Masłów na lata 2016-2023. 

 

Projekt uchwały szczegółowo przedstawił p. K. Kieszkowski reprezentant firmy EPRD 

Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Poinformował, że 

Program Rewitalizacji Gminy Masłów na lata 2016-2023 został opracowany zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 

zatwierdzonymi przez Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury w dniu 3 lipca 2015 roku  

i jest niezbędnym dokumentem do przeprowadzenia rewitalizacji na terenie Gminy 

Masłów. 
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 W trakcie prac nad dokumentem przeprowadzono analizę całego obszaru Gminy 

Masłów. Przeprowadzono różnorodne formy konsultacji społecznych, co pozwoliło na 

określenie głównych problemów i potrzeb występujących w Gminie, których 

rozwiązanie jest głównym celem poprzez działania przedstawione w Programie 

Rewitalizacji. W konsultacjach wzięło udział ponad 200 osób.  Wyniki konsultacji 

potwierdziły potrzebę stworzenia centrum -  miejsca przyjaznego dla ludzi, które będzie 

wykorzystywało potencjały już istniejące tj. lotnisko,  bliskość Gór Świętokrzyskich, a 

także współpracę miedzy różnymi podmiotami zarówno przedsiębiorcami, 

organizacjami pozarządowymi. Centrum, które będzie się dobrze rozwiało stymuluje 

rozwój pozostałych sołectw i oddziałuje pozytywnie na społeczność całej gminy.  

Głównym celem omawianego Programu jest odbudowa więzi społecznych na 

obszarach problemowych terenu Gminy, nadrzędnym celem jest polepszenie życia 

mieszkańców i rozwój społeczności lokalnej. 

Rewitalizacja to proces mający na celu wyprowadzenie obszarów wiejskich, 

zdegradowanych - ze stanu kryzysowego, przy aktywnym udziale i współpracy  

z lokalną społecznością. 

Ostatecznie wyznaczono dwa obszary do objęcia rewitalizacją a mianowicie: sołectwo 

Masłów Pierwszy i sołectwo Wiśniówka.  

Centrum w Masłowie Pierwszym będzie skupiało różne funkcję tj. przedsiębiorczość, 

zaplecze kulturalne, i rekreacyjne dostosowane do potrzeb różnych grup wiekowych 

wykorzystując potencjał różnych instytucji wokół zgromadzonych, czyli szkoły, urzędu 

gminy. Obszar rewitalizacji obejmuje otoczenie wokół kościoła, którego stworzenie ma 

być przyjazne dla osób korzystających z tego przybytku. Objęty jest też budynek 

dotychczasowego GOKiS-u.  Pomysłem jest stworzenie miejsca z połączeniem funkcji 

straży pożarnej i zaplecza rekreacyjno – sportowego (otwartego dla np. młodzieży, i 

osób, które chcą poprawić swoją sprawność fizyczna). Budynek wymaga 

termomodernizacji, przebudowy dla potrzeb bezpieczeństwa. 

Kolejny obszar to ciągi komunikacyjne a miedzy innymi wjazd do Masłowa.  

Radna M. Kozubek zapytała czy nie lepiej postawić coś nowego niż remontować 

budynku GOKiS i czy przedwojenny budynek nadaje się do remontu? 

Pan K. Kieszkowski odpowiedział, że w ramach programu rewitalizacji nie możemy nic 

budować od podstaw. Stan techniczny budynku GOKiS w opinii architektów  

i urbanisty jest dobry, mury są zdrowe i stabilne, co daje możliwość stworzenia 

budynku o innej bryle i spełniającego wcześniej wymienione funkcje.  
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Wójt Gminy Masłów T. Lato powiedział, że na pierwszym etapie nikt nie brał pod uwagę 

zagospodarowania budynku GOKiSu, natomiast po ankietach, rozmowach  

z ludźmi wypłynęła taka potrzeba. Wójt dodał iż budynek będzie zagospodarowany 

pod kątem strażaków, ale również jest inicjatywa stworzenia przykładowo siłowni, sala 

do fitnessu lub  innego pomieszczenie dostosowanego pod społeczne działania dla 

mieszkańców.   

Wójt powiedział, że przeniesienie z budynku GOKiS biblioteki, kultury do 

proponowanego w ramach rewitalizacji centrum stworzyłoby miejsce, które oprócz 

pomnika „żyłoby”,  a mianowicie  biblioteka - do której przychodzą ludzie, duża sala - 

w której mieszkańcy ćwiczą po południu a do południa można organizować zebrania 

jak i również sesje. Przedsiębiorcy mieliby możliwość się spotkać. Budynek przejąłby 

funkcje kulturalno – przedsiębiorcze jak i również samorządowe.  

Wójt  powiedział, że jego zdaniem wstępnie koszty na samą rewitalizację  Masłowa 

mianowicie: boisko sportowe, budynek  w centrum, część rekreacyjna, parkingi, 

wymiana oświetlenia i poprawa jakości dróg i chodników w tym terenie, przebudowa 

remizy (budynek GOKiS) to  około 20 milionów zł. Podkreślił że związku z tym zadania 

muszą zostać  podzielone na etapy.  

Radny P. Zegadło zadał pytanie o stan  techniczny budynków objętych rewitalizacją 

oraz jaki % budynku może być przebudowany, czy określają to przepisy. 

Pan K. Kieszkowski odpowiedział, że nie ma określonego procentu przebudowy 

budynku lub jego modernizacji.  

Radny P. Zegadło powiedział, że trzeba będzie to przeliczyć czy opłaca się robić 

remont budynku GOKiSu pod kątem przebudowy kondygnacji czy użycia lepszych 

materiałów, czy nie będzie żadnych ograniczeń? 

Pan K.  Kieszkowski odpowiedział, że  ograniczeń nie będzie. 

Wójt Gminy Masłów T. Lato dodał, że na razie na bazie tego przygotowanego 

programu musimy „wygrać” konkurs i dostać pieniądze. W  tym budynku oprócz straży 

należało dodać takie rozwiązania społeczne służące mieszkańcom, które również 

dadzą lepsza ocenę tego programu. 

Jest potrzeba mądrego zagospodarowania przejętego terenu od lotniska i otworzenia 

go dla ludzi. W sołectwie Wiśniówkę zaobserwowano problem społeczny, który wynika 

z historii tego miejsca. Część osób ma problem z odnalezieniem się, jeżeli chodzi o 

rynek pracy i dlatego obszar ten wymaga wsparcia.  

Radna M. Kozubek zadała pytanie czy powstanie siłowania zewnętrzna przy Szkole 
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Podstawowej w Masłowie Pierwszym.  

Pan K. Kieszkowski odpowiedział, że są takie działania strategiczne, które muszą się 

znaleźć w programie. Jednym z nich jest działanie w ramach projektu 7.4, które 

polegają na modernizacji szkół w Masłowie Pierwszym  i Mąchocicach Scholasterii. 

Oznajmił, że  jeżeli chodzi o siłownię przy szkole w Masłowie nie wie czy będzie taka 

przestrzeń by to wszystko się pomieścić 

Wójt T. Lato dodał że w ramach działania 7.4 mogliśmy po analizie zgłosić tylko te dwie 

szkoły. Dotyczy to modernizacji budynków pod względem dostępu osób 

niepełnosprawnych, ale również tez wiąże się z działaniem dotyczącym przebudowy 

szkół a mianowicie powstaniem pracowni internetowej, ds. biologiczno-chemicznych, i 

boiskiem. Wójt wyjaśnił, że są to  projekty komplementarne to takie, które realizujemy 

z pozyskaniem środków zewnętrznych, ale w obszarach rewitalizacyjnych. 

Poinformował, że budowane boisko przy szkole w Masłowie Pierwszym 

dofinansowane jest m.in. z funduszy Ministerstwa Kultury Fizycznej 

 i Sportu. Pieniądze, które pozyskujemy wchodzą, jako wkład własny do programu 

rewitalizacji. 

Radna M. Kozubek zapytała czy termomodernizacją objęty jest tylko sam budynek 

Szkoły w Masłowie Pierwszym czy również hala? 

Wójt Gminy Masłów T. Lato odpowiedział, że cały budynek Szkoły w Masłowie ze starą 

halą,  budynek szkoły w Mąchocicach Scholasterii wraz z wymianą dachu hali oraz 

cały budynek  ośrodka zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych. 

Odnośnie  rewitalizacji obszaru sołectwa Wiśniówka  p. Kieszkowski poinformował że 

rewitalizacji podlega budynek po byłej szkole, w której obecnie działa klub bokserski 

 i biblioteka ze świetlicą, które to budynki pełnią funkcje społeczną,  a nie do końca 

odpowiadają współczesnym standardom.   

Radna T. Jagiełło powiedziała, że  dane, którymi posiłkuje się firma EPRD są z 2014 

roku i uważa że pewne rzeczy są na pewno zdezaktualizowane. Dodała, że w jej 

ocenie bardzo dobrym źródłem informacji byłyby wnioski budżetowe składane przez 

rady sołeckie, które najlepiej znają problemy mieszkańców. Oczekiwałaby, aby  przy 

tworzeniu takiego dokument  zdiagnozowane było każde sołectwo przy zastosowaniu 

jednakowych kryteriów.   

Pan K. Kieszkowski  odpowiedział, że słuszną podpowiedzią jest zebranie wniosków 

sołectw. Poinformował, że dołożono starań, aby dane statystyczne były jak 

najświeższe podkreślając, iż najmłodszym okresem jest 2014 rok .  
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W  badaniach statystycznych przyjmuje się ostatnie 3 lata i to jest okres kiedy dopiero 

są one tworzone. Odpowiedział, że badania dotyczące liczby wypadków, ilości 

zakładanych i zamykanych podmiotów gospodarczych, bezrobocia, zmian 

ludnościowych są w programie ujęte na poziomie sołectw. 

Na podstawie zebranych danych wyciągnięto wnioski a następnie poparto je 

konsultacjami społecznymi, które w większości przypadków potwierdziły te wyniki. Dla 

przykładu podał, że  91 % osób które wzięło udział w konsultacjach wskazało, jako 

kluczowy do rewitalizacji obszar Masłowa Pierwszego.  

Powiedział że rewitalizacja nie jest projektem tylko programem, a program jest czymś 

dużo szerszym i ogólnym. Program pokazuje pewną skalę zjawisk, kierunki w których 

powinny zostać przeprowadzone działania rewitalizacyjne, ale jednocześnie pokazuje 

projekty, które powinny zostać wzięte pod uwagę.   

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 4, 

- wstrzymujących się -1 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 

 

Ad.5. 

Zatwierdzenie Protokołu Nr 10/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu  

i Finansów w dn. 03.10.2016 r. 

Protokół Nr 10/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dn. 03.10.2016r.  

przedstawiła Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – p. Regina Chyb. 

Komisja zapoznała się z przedstawionym protokołem nie wnosząc uwag. 

Poinformowała, że Protokół  Nr 10/2016 uznaje się za zatwierdzony i przyjęty. 

 

GŁOSOWANIE 

- za zatwierdzeniem Protokołu -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zatwierdziła Protokół Nr 10/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu  

i Finansów w dn. 03.10.2016 r. 

 

Ad. 6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy 

Masłów. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy- Małgorzata Kumór. 

Zwiększa się plan dochodów Gminy o kwotę 451.918,00 zł 

Zmniejsza  się plan wydatków Gminy o kwotę 352.456,00 zł. 

Wprowadzono zmiany planu dochodów oraz wydatków bieżących i majątkowych. 
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Zmiany w planie dochodów wynikają z ponadplanowych dochodów z tytułu wpływów z 

podatku od nieruchomości ; (Wodociągi Kieleckie zadeklarowały większy podatek od 

nieruchomości od osób prawnych w 2017 roku -wynikający z Deklaracji)  oraz 

 z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na zadanie pn. ”Termomodernizacja 

z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów”. Zmniejszono 

w 2017 roku dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. „ Budowa boiska 

wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej 

 w Masłowie” o kwotę 5.700,00 zł. Budowa boiska jest realizowana w ramach zadania 

„Rewitalizacja centrum Masłowa Pierwszego”, brakujące środki z tytułu zmniejszenia 

dotacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy. 

Skarbnik Gminy zgłosiła autopoprawkę do omawianego projektu uchwały  polegającą 

na wprowadzeniu nowych  zadań : „Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców 

Gminy Masłów – opracowanie dokumentacji” i „Opracowanie dokumentacji 

przygotowawczej (w tym projekty budowlane, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, 

studia wykonalności, kompleksowy plan rozwoju szkół itp.) dla inwestycji z zakresu 

infrastruktury szkolnej”  oraz uaktualniono nakłady oraz limity zobowiązań i wydatków 

w roku 2017 i 2018 roku na inne zadania inwestycyjne, które są w trakcie realizacji  

w związku z wystąpieniem oszczędności lub z koniecznością poniesienia  

dodatkowych nakładów na poszczególne zadania. 

 

GŁOSOWANIE 

- za przyjęciem  autopoprawki do omawianego projektu uchwały-5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z uwzględnieniem autopoprawki-

5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie z uwzględnieniem 

autopoprawki. 

 

Ad. 7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2016-2026. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy- Małgorzata Kumór. 

Poinformowała, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian 

wprowadzonych do uchwały budżetowej (mają one bezpośrednie przełożenie na 

WPF). 

Skarbnik Gminy zgłosiła autopoprawkę do omawianego projektu uchwały w związku z 

przeniesieniem zadań do realizacji na rok 2017 ora z wprowadzeniem nowych zadań 

wieloletnich. Komisja zapoznała się z przedstawionym projektem uchwały oraz z 

wprowadzoną autopoprawką projektu uchwały nie wnosząc uwag. 
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GŁOSOWANIE 

- za przyjęciem  autopoprawki do omawianego projektu uchwały-5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z uwzględnieniem autopoprawki 5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie z uwzględnieniem 

autopoprawki. 

 

Ad.8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na przekazanie odcinka kanału 

sanitarnego w miejscowości Domaszowice. 

Projekt uchwały przedstawiła  Inspektor ds. wodociągów i kanalizacji UG Masłów- 

W. Cieplicka. 

Poinformowała, że prywatny inwestor z własnych środków finansowych wybudował 

urządzenia i sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice, wybudowanej z 

rur PVC – O- 200 o długości 97,45 mb wraz z armaturą.  

Wartość przekazywanego zadania inwestycyjnego wynosi 65.084.24 zł. 

Radny P. Zegadło zgłosił autopoprawkę do omawianego projektu uchwały polegającą 

na dopisaniu wyrażenia „ na działce Nr 88 w miejscowości Domaszowice”. 

 

GŁOSOWANIE 

- za przyjęciem  autopoprawki do omawianego projektu uchwały-5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z uwzględnieniem autopoprawki 5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie z uwzględnieniem 

autopoprawki. 

 

Ad.9. Sprawy różne i wniesione. 

 

Radna M. Kozubek zapytała, jak to jest ze sterylizacja psów na terenie Gminy Masłów, 

ponieważ miała sygnał od mieszkańca Gminy z prośbą o sterylizację psa. 

Wójt T. Lato odpowiedział, że sterylizujemy psy bezdomne. 

Radny P. Zegadło zgłosił, że w Mąchocicach przy Remizie strażackiej przy ogrodzeniu 

pojawił się dół i prosi o rozwiązanie tej sprawy. 

Wójt odpowiedział, ze również zauważył ten problem i że w najbliższym czasie będzie 
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w tej sprawie rozmawiał i ze problem zostanie naprawiony. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów R. Chyb zgłosiła, ze w miejscowości 

Domaszowice na wysokości skrętu do kościoła są nierówności na drodze, zapadająca 

się studzienka jest niebezpieczna. 

Wójt  odpowiedział, że jutro zgłosi tą sprawę do Powiatu jako zagrożenie 

bezpieczeństwa. 

 

Ad.10. Zakończenie obrad.  

Po wyczerpaniu tematyki Przewodnicząca Komisji podziękowała za udział w komisji 

 i o godzinie 18:10 – zamknęła  obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokółowała:  A. Bandrowska       

                                                                                                     

Podpisała: 

 

Przewodnicząca 

Komisji Budżetu i Finansów 

/-/ Regina Chyb 


