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PROTOKÓŁ Nr 16/2016 

        z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

    w dniu 27.12.2016r. 

 

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, 

Sekretarz Gminy Z. Zagdański, Skarbnik Gminy- M. Kumór, Inspektor ds. gospodarki 

gruntami UG Masłów Edyta  Hrabąszcz,  Kierownik referatu ochrony środowiska UG 

Masłów – W. Fąfara, Pełnomocnik Wójta UG Masłów ds. profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych – K. Rachtan 

 

   Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad.  

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji 

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie darowizny od 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Masłowie działki zabudowanej oznaczonej 

numerem 642/2 o pow. 0,1722 ha położonej w Masłowie Pierwszym  

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów  

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

Finansowej Gminy Masłów na lata 2016 – 2026 

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego – 2016. 

9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 

rok 2017. 

10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/222/2016 Rady Gminy Masłów  

z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Masłów.  
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11. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/223/2016 Rady Gminy Masłów  

z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr II/16/2014 z dnia 

05 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

Masłów 

13. Projekt uchwały w sprawie zasad na jakich radnym Gminy Masłów przysługują 

diety 

14. Projekt uchwały w sprawie przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowych sołtysom. 

15. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/239/2013 Rady Gminy 

Masłów z dnia 28 lutego 2013 r. dotyczącej ustalenia stawki opłaty za 

korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Masłów.  

16. Opiniowanie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami Gminy Masłów na lata 2012-2015.  

17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu  Opieki nad 

Zabytkami Gminy Masłów na lata 2016 – 2019.  

18. Autopoprawka do  uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. 

19. Sprawy różne i wniesione. 

20. 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 27.12.2016 roku o godzinie 15:45, w budynku urzędu, Przewodniczący Komisji – p. 

Regina Chyb, otworzyła obrady. 

 

Ad. 2. 

Stwierdzenie quorum. 



 3 

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 6 – (100 %) 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. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że nie wpłynął żaden wniosek w sprawie treści 

zawartych w protokole. 

GŁOSOWANIE 

- za przyjęciem protokołu nr 15/2016 - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw –0 

 

Komisja przyjęła protokół nr 15/2016 z poprzedniego posiedzenia komisji w dniu 

19.12.2016  

 

Ad.5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie darowizny od Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Masłowie działki zabudowanej oznaczonej numerem 642/2 o pow. 

0,1722 ha położonej w Masłowie Pierwszym przedstawiła E. Hrabąszcz- Inspektor  ds. 

gospodarki gruntami UG Masłów. Poinformowała, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera 

„a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 

2016r. poz. 446) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy m.in.  podejmowanie 

uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w 

tym też Rada Gminy wyraża zgodę na nabycie nieruchomości na własność gminy. 

Nabycie w drodze darowizny na rzecz gminy Masłów działki nr 642/2 odbywa się 

z przeznaczeniem na potrzeby realizacji zadań statutowych OSP w Masłowie i innych 

podmiotów wykonujących zadania publiczne. 

Na w/w działce znajduje się budynek, w którym znajduje się siedziba Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Masłowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie. 

Część przedmiotowego budynku wykorzystywany jest dla potrzeb wiejskiej OSP, w 

szczególności do garażowania samochodu strażackiego, przechowywania sprzętu 
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przeciwpożarowego, wyposażenia strażackiego itp., druga część budynku 

wykorzystywana jest dla potrzeb GOKiS, w szczególności świetlicy wiejskiej i biblioteki. 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.6 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów 

przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kumór. Poinformowała, że zmiany w uchwale 

budżetowej wynikają z realizacji budżetu.  

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.7  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Masłów na lata 2016 – 2026 przedstawiła Skarbnik Gminy –M. 

Kumór. Poinformowała, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zarówno w 

planie wydatków jak i planie dochodów wynikają ze zmian wprowadzonych do uchwały 

budżetowej. 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.8  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego – 2016 przedstawiła Skarbnik Gminy –M. Kumór. 

Poinformowała, że uchwała zawiera wykaz wydatków, które nie wykonały się w roku 

bieżącym a na które zaciągnęliśmy zobowiązania w roku bieżącym. 

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 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 

przedstawiła Pani Katarzyna Rachtan. Poinformowała, że celem programu jest 

zmniejszenie zjawisk nadużywania alkoholu i narkotyków szczególnie przez dzieci i 

młodzież oraz, że zgodnie z ustawą jest to zadanie własne gminy. Źródłem finansowania 

Programu są środki, które wpłyną do budżetu z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż 

wyrobów alkoholowych. Program jest podzielony na pięć zadań: 

- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób 

uzależnionych od alkoholu – przeznaczona kwota 53 095,00 zł, 

- Udzielenie rodzinom, u których występuje problem alkoholu lub narkomani pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 

przeznaczona kwota 40 000,00 zł 

- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani – przeznaczona 

kwota 23 000,00 zł 

- Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych służących 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych – przeznaczona kwota 3900,00 zł, 

- Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13 i 

15 ustawy – zadanie to wykonywane jest bez ponoszonych dodatkowych kosztów. 

P. Rachtan wymieniła realizatorów programów. 

Radna T. Jagiełło przedstawiła problem izby wytrzeźwień i zadała pytanie czy jest jakaś 

koncepcja na jej utworzenie. 

Wójt T. Lato odpowiedział, że Pan Prezydent Lubawski na razie wycofał się z pomysłu 

utworzenia izby. Na miejscu izby funkcjonuje punkt wsparcia bezdomnych. 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.10  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/222/2016 Rady Gminy Masłów  

z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Masłów przedstawił Kierownik Referatu Ochrony Środowiska UG Masłów – W. 
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Fąfara. Poinformował, że ze względu na podpisane Porozumienie z Miastem Kielce  

w sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

 Radna Jagiełło zapytała czy 12.300,00zł to jest opłata jednorazowa, czy gdybyśmy 

korzystali z tegoż Punktu np. 3 lata to co roku będziemy wnosić tą opłatę? 

Wójt odpowiedział, że jest to opłata jednorazowa. 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.11  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/223/2016 Rady Gminy Masłów  

z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawił Kierownik Referatu 

Ochrony Środowiska UG Masłów – W. Fąfara. Poinformował, że zmiany wprowadzone 

do projektu uchwały dotyczą Porozumienia z Miastem Kielce w sprawie utworzenia 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, co zostało przedstawione w 

poprzednim punkcie protokołu. 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.12 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr II/16/2014 z dnia 05 

grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Masłów 

przedstawiła Z-ca Wójta UG Masłów M. Dolezińska –Włodarczyk. Szczegółowo 

przedstawiła dotychczasowe wynagrodzenie Wójta Gminy Masłów oraz porównała 

procentowo i kwotowo proponowane wynagrodzenie dla Wójta w omawianym projekcie 

uchwały.  
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GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.13  Projekt uchwały w sprawie zasad na jakich radnym Gminy Masłów przysługują 

diety przedstawiła Z-ca Wójta UG Masłów M. Dolezińska –Włodarczyk. Poinformowała, 

że projekt uchwały złożyła grupa radnych.  

Po długiej dyskusji Komisja Budżetu i Finansów złożyła wniosek o wprowadzenie 

poprawki do projektu uchwały w sprawie zasad,  na jakich radnym gminy Masłów 

przysługują diety o treści :  

„Na podstawie §44 Ustawy Nr XXXV/232/2016 Rady Gminy Masłów  z dnia 8 

września 2016 roku w sprawie Statutu Gminy Masłów  (Dz. Urzędowy Województwa 

Świętokrzyskiego z 2016 roku, poz. 2787) Komisja Budżetu i Finansów Rady Gminy 

Masłów zgłasza poprawkę do projektu uchwały w sprawie zasad, na jakich radnym 

Gminy Masłów przysługują diety. 

Zgodnie ze zgłoszoną poprawką Komisji Budżetu i Finansów  § 2 ust. 2 projektu  
uchwały otrzymuje brzmienie: 

Wysokość diety ustala się dla : 

 Przewodniczącego Rady – 75% kwoty bazowej, 

 Wiceprzewodniczącemu Rady – 44%  kwoty bazowej, 

 Przewodniczących Komisji – 44%  kwoty bazowej, 

 Zastępca Przewodniczącego Komisji – 40% kwoty bazowej, 

 Pozostałych radnych – 39% kwoty bazowej. 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem poprawki do projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -1 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
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GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z uwzględnieniem poprawki Komisji 

Budżetu i finansów -5, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -1 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie z uwzględnieniem poprawki 

Komisji Budżetu i Finansów. 

 

Ad.14. Projekt uchwały w sprawie przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych sołtysom przedstawiła Z-ca Wójta M. Dolezińska- Włodarczyk. 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy T. Lato. 

Po długiej dyskusji i wymianie zdań odnośnie rozdzielenia funkcji sołtysa i radnego. 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5, 

- wstrzymujących się -1 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.15 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/239/2013 Rady Gminy 

Masłów z dnia 28 lutego 2013 r. dotyczącej ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez 

operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo 

zarządzającym jest Gmina Masłów przedstawił Sekretarz Gminy Z. Zagdański . 

Szczegółowo omówił zasady obowiązujące na terenie Gminy Masłów odnośnie opłat za 

korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Masłów. 

Powiedział, że ponieważ wpływy z tychże opłat nie są wysokie, a stanowią 

psychologiczną barierę dla tych którzy chcą na terenie Gminy Masłów jeździć (prywatni 

przewoźnicy) uchylenie tej opłaty jest uzasadnione. ZTM jest z takiej opłaty zwolniony. 

Nie ponosimy strat finansowych z tytułu uchylenia uchwały Nr XXXI/239/2013 Rady 

Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2013 r. dotyczącej ustalenia stawki opłaty za 

korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Masłów a otwieramy drogę dla 

przewoźników i nie blokujemy ich opłatą 0,05 groszy za zatrzymanie się na przystanku. 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 
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Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.16 Opiniowanie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami Gminy Masłów na lata 2012-2015.  

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Masłów na 

lata 2012 – 2015 przedstawił Pan Zbigniew Zagdański – Sekretarz Gminy Masłów. 

Poinformował, że zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym ochrona i opieka nad 

zabytkami jest zadaniem własnym gminy. Ustawa o ochronie zabytków i opieki nad 

zabytkami zobowiązuje Wójta Gminy do składania sprawozdania w okresie, co dwa lata. 

Ostatnie sprawozdanie składane było w 2014 roku. W programie ochrony i opieki nad 

zabytkami gminy Masłów zostały przyjęte 4 priorytety tj. kierunki działań, które mają 

wpływać na skuteczną ochronę i opieką nad zabytkami i ich wykorzystanie do celów 

społeczno – gospodarczych i turystycznych. Pan Z. Zagdański omówił wszystkie cztery 

kierunki pod kątem działań w przedstawianym okresie sprawozdawczym. 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem Sprawozdania  z realizacji Gminnego Programu 

Opieki nad Zabytkami Gminy Masłów na lata 2012-2015. –6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z realizacji 

Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Masłów na lata 2012-2015. 

 

Ad.17 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu  Opieki nad 

Zabytkami Gminy Masłów na lata 2016 – 2019.  

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 

Gminy Masłów na lata 2016 – 2019 przedstawił Pan Zbigniew Zagdański – Sekretarz 

Gminy Masłów. Poinformował, że układ projektu jest zbieżny z byłym programem na lata 

2012-2015. Najważniejsza częścią programu są również kierunki działań tj. priorytety 

oraz zadania. Zostały w tym programie opracowane przedsięwzięcia, które będą mieć 

wymiar finansowy. Opracowano 3 priorytety:   

- Renowacja i rewitalizacja zabytków na terenie gminy Masłów, 



 10 

- Popularyzacja zasobów dziedzictwa kulturowego gminy oraz edukacja służąca 

pobudzaniu wrażliwości na kulturę mieszkańców gminy oraz rozwojowi turystyki 

kulturowej, 

- Rozpoznanie i ewidencja istniejących na terenie gminy obiektów zabytkowych  

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad. 18 Autopoprawka do  uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. 

Skarbnik Gminy M. Kumór poinformowała, że wprowadzenie autopoprawki do projektu 

uchwały budżetowej na 2017 rok jest konieczne ,ze względu na zmiany wynagrodzenia 

Wójta Gminy Masłów oraz zmiany wysokości diet dla Radnych i Sołtysów. 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem autopoprawki do projektu uchwały -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw –0 

Komisja pozytywnie zaopiniowała wprowadzenie autopoprawki do projektu 

uchwały. 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z uwzględnieniem autopoprawki -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie z uwzględnieniem 

autopoprawki. 

 

Ad.19. Sprawy różne i wniesione. 

Spraw i wniosków nie wniesiono. 

 

Ad.20. Zakończenie obrad.  

Po wyczerpaniu tematyki Przewodnicząca Komisji podziękowała za udział w komisji  

i o godzinie 17.40 – zamknęła  obrady. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokółowała:  A. Bandrowska                                                                                                       

Podpisała: 

Przewodnicząca 
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Komisji Budżetu i Finansów 

/-/Regina Chyb 


