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  PROTOKÓŁ Nr 15/2016 

        z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

    w dniu 19.12.2016r. 

 

Naradę prowadziła Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów p. Regina Chyb. Obecni byli 

członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz pozostali Radni wszystkich Komisji 

stałych  Rady Gminy Masłów,  Wójt Gminy Masłów -  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. Zatwierdzenie Protokołów nr 12/2016, 13/2016, 14/2016 z posiedzeń poprzednich  

Komisji Budżetu i Finansów. 

5. Opiniowanie projekty uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  Masłów na rok 

2017; 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Masłów na lata 2017-2027;  

7. Sprawy różne i wniesione. 

8. 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 

19.12.2016 roku o godzinie 15:50, w budynku Urzędu Gminy Masłów, Przewodnicząca 

Komisji –  Regina Chyb, otworzyła obrady. 

 

Ad. 2. 

Stwierdzenie quorum. 

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

podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

Ad.4. Zatwierdzenie Protokołów nr 12/2016, 13/2016, 14/2016 z posiedzeń poprzednich  

Komisji Budżetu i Finansów. 

Protokoły Nr 12/2016, 13/2016, 14/2016 z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – p. Regina Chyb. 

Komisja zapoznała się z przedstawionymi  protokołami nie wnosząc uwag.  

Przewodnicząca KBiF poinformowała, że Protokoły  nr 12/2016, 13/2016, 14/2016 uznaje się 
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za zatwierdzone i przyjęte. 

 

GŁOSOWANIE 

- za zatwierdzeniem protokołów - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zatwierdziła protokoły nr 12/2016, 13/2016, 14/2016 z posiedzeń Komisji Budżetu 

i Finansów. 

 

Ad.5. Opiniowanie projekty uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  Masłów na rok 

2017; 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy – M. Kumór oraz Wójt Gminy Masłów- T. Lato. 

Wójt Gminy Masłów T. Lato poinformował, że projekt budżetu Gminy Masłów na 2017 r. 

został przedstawiony Radnym zgodnie z terminem, zaistniała konieczność wprowadzenia 

autopoprawek, które Radni również otrzymali. Po autopoprawkach budżet kształtuje się 

następująco: 

Dochody:  50 584 318,00 zł 

Wydatki:   52 372 086,00 zł 

Wójt T. Lato omówił poszczególne zadania budżetowe planowane na rok 2017 r zawarte  

w przedstawionym projekcie uchwały m.in.  transport 1 124 609,00 zł, oświetlenie uliczne 584 

000,00 zł, poinformował, że budżet na inwestycje będzie opierał się na pozyskanych środkach 

z zewnątrz. Skarbnik Gminy oraz Wójt przedstawili autopoprawki. 

Radna T. Jagiełło powiedziała, że jej niepokój budzi kwota przeznaczana na transport, jaką 

Gmina Masłów przeznacza i że z roku na rok kwota ta rośnie. 

 Wójt T. Lato wyjaśnił, że żadna z gmin nie ma tak dobrze rozbudowanej komunikacji na ZTM, 

jak gmina Masłów. Po dłuższej dyskusji Radni przegłosowali projekt uchwały wraz ze 

zgłoszonymi autopoprawkami. 

 

GŁOSOWANIE 

- za wprowadzeniem autopoprawek do projektu uchwały - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała wprowadzenie autopoprawek do  projektu uchwały pozytywnie. 

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały wraz z autopoprawkami - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie wraz z autopoprawkami. 
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Ad.6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Masłów na lata 2017-2027. 

 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy- Małgorzata Kumór. 

Poinformowała, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian 

wprowadzonych do projektu uchwały budżetowej na 2017r. (mają one bezpośrednie 

przełożenie na WPF).  Komisja zapoznała się z przedstawionym projektem uchwały nie 

wnosząc uwag. 

 

GŁOSOWANIE 

- za wprowadzeniem autopoprawek do projektu uchwały - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała wprowadzenie autopoprawek do  projektu uchwały pozytywnie. 

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały wraz z autopoprawkami - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie wraz z autopoprawkami. 

 

Ad.7. Sprawy różne i wniesione. 

 

Ad.8. Zakończenie obrad.  

Po wyczerpaniu tematyki Przewodnicząca Komisji podziękowała za udział w komisji 

 i o godzinie 16:55 – zamknęła  obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokółowała:  A. Bandrowska       

                                                                                                     

Podpisała: 

 

Przewodnicząca 

Komisji Budżetu i Finansów 

/ - / Regina Chyb 


