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PROTOKÓŁ Nr 1/2017 

        z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

    w dniu 13.01.2017r. 

 

Naradę prowadziła Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów  

p. Regina Chyb. Obecni byli członkowie Komisji Budżetu i Finansów według załączonej 

listy obecności,  Z-ca  Wójta gminy Masłów - Monika Dolezińska - Włodarczyk, Skarbnik 

Gminy- M. Kumór, Kierownik Referatu budownictwa i gospodarki przestrzennej  

- D. Korczyński. 

   Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy. 

5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kieleckiego. 

6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kieleckiego. 

7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Górno 

8. 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 roku. 

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

Finansowej Gminy Masłów na lata 2017 – 2027 

10. Sprawy różne i wniesione. 

11. Zakończenie obrad 

 

 Ad. 1. 

Otwarcie posiedzenia.  
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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 27.12.2016 roku o godzinie 15:30, w budynku urzędu, Przewodniczący Komisji – p. 

Regina Chyb, otworzyła obrady. 

 

Ad. 2. 

Stwierdzenie quorum. 

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 6 – 100 % z 6 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 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy przedstawiła Skarbnik 

Gminy M. Kumór. Poinformowała, że zmiany w uchwale budżetowej dotyczą zmian  

w realizacji zadań budżetowych. 

Większość zadań, które były zaplanowane w budżecie ubiegłego  roku ze względu na 

przedłużającą się realizacją zostają  zabudżetowane  w bieżącym roku. 

 Po długiej dyskusji na temat poszczególnych zmian w kolejnych zadaniach 

budżetowych rocznych Komisja Budżetu i Finansów złożyła wniosek o skreślenie zapisu 

„wykup gruntów” w załączniku nr 2, poz.7 do projektu uchwały budżetowej Gminy 

Masłów. 

GŁOSOWANIE 

- za wprowadzeniem autopoprawki do  projektu uchwały -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały 

pozytywnie 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z uwzględnieniem autopoprawki 

Komisji Budżetu i Finansów -6, 

- wstrzymujących się -0 
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- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie wraz z autopoprawką. 

 

Ad. 5 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 

przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kumór. Poinformowała, że Gmina Masłów udziela 

pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego na realizację programu oferującego pomoc 

niepełnosprawnym z terenu Gminy Masłów pn. „Powiat Kielecki przyjazny dla 

mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności” w kwocie 10.000,00zł 

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 

 

Ad. 6  Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 

przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kumór. Poinformowała, że Gmina Masłów udziela 

pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego na realizacje zadań pn.: 

1) „Wykonanie chodnika jednostronnego oraz modernizacja rowu przydrożnego 

wzdłuż drogi powiatowej 0321T w Woli Kopcowej i Masłowie Pierwszym od pętli 

autobusowej do drogi nr 745 (lotnisko), etap III (dł.ok.900mb)”, 

współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania , w kwocie 200.000,00zł 

2) „Wykonanie chodnika jednostronnego oraz modernizacja rowu przydrożnego 

wzdłuż drogi powiatowej 0321T w Mąchocicach Scholasterii od drogi powiatowej 

nr 0314T w kierunku zachodnim (dł. ok.500mb)”, współfinansowanie do 

wysokości 50% wartości zadania, w kwocie 140.000,00zł. 

3) „Remont nawierzchni asfaltowej oraz odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej 

0315T na odcinku od ul. Podklonówka w Masłowie Pierwszym do skrzyżowania 

 z drogą gminną nr 344002T w Mąchocicach Kapitulnych (Górnych o dł. ok. 

1100mb)”, współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania, w kwocie 

160.000,00zł. 

 



 4 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 

 

Ad.7 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Górno 

przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kumór. Poinformowała, że Gmina Masłów udziela 

pomocy finansowej dla Gminy Górno na zadanie bieżące pn. „Urządzenie  

i zagospodarowanie ogólnodostępnego miejsca wyznaczonego do kąpieli  

w miejscowości Cedzyna „ w kwocie 5.000,00zł. 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 

 

Ad.8 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 roku przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kumór. 

Poinformowała, że Gmina Masłów udziela pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w 

realizacji zadań. : 

1) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 0909T od skrzyżowania z ulica ks. Józefa 

Marszałka w kierunku Dąbrowy do skrzyżowania z droga krajową” w formie 

opracowania dokumentacji projektowej, w kwocie 289.296,00zł. 

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

Scholasteria” w formie opracowania dokumentacji projektowej, w kwocie 

86.100,00zł 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 
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Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Masłów na lata 2017 – 2027 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 wprowadzeniem autopoprawki do  projektu uchwały -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały 

pozytywnie 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z uwzględnieniem autopoprawki 

Komisji Budżetu i Finansów -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

 

Ad. 10 Sprawy różne i wniesione. 

Spraw różnych oraz wniosków nie wniesiono. 

Ad. 11 Zakończenie obrad 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodnicząca Komisji podziękowała za udział w komisji  

i o godzinie 16.20 – zamknęła  obrady. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokółowała:  A. Bandrowska       

 

Podpisała: 

 

Przewodnicząca 

Komisji Budżetu i Finansów 

/-/Regina Chyb 

 
 

 

 


