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PROTOKÓŁ Nr 5/2017 

        z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

    w dniu 24.04.2017r. 

 

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 Masłów – M. Dolezińska - Włodarczyk, Skarbnik Gminy- M. 

Kumór, kierownik referatu rolnictwa, gospodarki komunalnej środowiska i ochrony środowiska 

UG Masłów – W. Fąfara, kierownik referatu budownictwa i gospodarki przestrzennej UG 

Masłów- D. Korczyński, kierownik Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej – A. Kułak, W. Lis –

pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 

   Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Zatwierdzenie  protokołu  nr 4/2017 z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu  

i Finansów.  

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

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Masłów na lata 2017 – 2027. 

7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. 

8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok. 

9. Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny działek nr 49/5 i nr 49/21  

położonych w Domaszowicach. 

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXXI/273/2016 Rady Gminy Masłów  

z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. 

11. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania 

nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 

12. Sprawy różne i wniesione. 
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13. 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 24.04.2017 

roku o godzinie 15:45, w budynku Urzędu Gminy Masłów, Przewodnicząca Komisji – p. Regina 

Chyb, otworzyła obrady. 

 

Ad.2  Stwierdzenie quorum. 

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 6 z 6 osobowego składu Komisji (100%), 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 4/2017 z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu 

 i Finansów. 

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

w sprawie treści zawartych w protokole. 

 

GŁOSOWANIE 

- za zatwierdzeniem Protokołu nr 4/2017 z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu  

i Finansów  – 6; 

- wstrzymujących się –0; 

- przeciw – 0. 

Komisja zatwierdziła Protokół nr 4/2017 z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu  

i Finansów. 

 

Ad.5 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy – M. Kumór. 

Zwiększa się plan dochodów Gminy o kwotę 46.837,87 zł 
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Zwiększa się plan wydatków Gminy o kwotę 463.837,87 zł. 

Zmiana powoduje zwiększenie deficytu budżetowego. 

 Deficyt w kwocie 4.321.723,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: 

 z kredytów w kwocie 2.607.000,00 zł 

 z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

gminy wynikającej z rozliczeń i kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 

1.714.723,00 zł. 

Następuje zwiększenie wydatków  w tych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wg aktualnych 

potrzeb i na podstawie wniosków o zmianę zgłoszonych do budżetu. 

Zmiany budżetowe zawarte w przedstawionym projekcie uchwały budżetowej dotyczące 

projektów unijnych mają charakter porządkujący budżet, czyli  klasyfikowania poszczególnych 

wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach klasyfikacji budżetowej. 

W projekcie uchwały nastąpiły również przesunięcia pomiędzy wydatkami bieżącymi,  

a  majątkowymi. Jest to  zasadnicza zmiana zarówno  w planie dochodów jak i  wydatków. 

W ramach wydatków inwestycyjnych nastąpiły zmiany budżetowe na poszczególnych zadaniach 

inwestycyjnych. Zmiany wynikają z bieżących potrzeb, które pojawiają się w trakcie inwestycji. 

Następuje zwiększenie wydatków  w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wg 

aktualnych potrzeb i na podstawie wniosków o zmianę zgłoszonych do budżetu. 

Poszczególne zadania budżetowe wymagają aktualizacji, ze względu na poszerzenie zakresu 

rzeczowego zadań. 

 

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 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Masłów na lata 2017 – 2027. 

 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kumór. Poinformowała, że zmiany  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian wprowadzonych do budżetu oraz 

 z aktualizacji zadań budżetowych. 
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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 rzeczowej dla powiatu Kieleckiego  

w 2017r. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy – M. Kumór. 

Poinformowała, że Gmina Masłów udzieli  pomocy finansowej dla powiatu kieleckiego na 

zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 0317T w Mąchocicach 

Kapitulnych w okolicach hotelu Ameliówka”, współfinansowanie do wysokości 50% wartości 

zadania , w kwocie 27.000,00 zł 

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.8 Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok. 

Ocenę zasobów pomocy społecznej za 2016 r. przedstawiła kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej - A. Kułak. 

Szczegółowo omówiła poszczególne składniki zasobów wg następujących kryteriów: 

 dane o sytuacji demograficznej i społecznej 

 dane o korzystających z pomocy i wsparcia 

 zadania GOPS w Masłowie , ich realizacja i efekty 

 rodzaje pomocy społecznej zastosowane na terenie Gminy Masłów w 2016r. 

 zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia  

 kadra GOPS Masłów 

 zatrudnienie pomocnicze w GOPS Masłów 

 aktywność projektowo-konkursowa GOPS Masłów 
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 współpraca z organizacjami  pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej GOPS 

Masłów 

 koszty funkcjonowania GOPS Masłów. 

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2016r. -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała pozytywnie przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2016r. 

 

Ad.9 Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny działek nr 49/5 i nr 49/21  

położonych w Domaszowicach. 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy T. Lato. 

Właścicielami działek nr 49/5 o pow. 0,1772ha i nr 49/21 położonych w Domaszowicach. 

Jest to droga. Droga ta jest drogą strategiczną, łączy komunikacyjnie drogę powiatową z drogą 

gminną. Właściciele w/w działek zadeklarowali, że przekażą je nieodpłatnie na rzecz Gminy 

Masłów w drodze darowizny. 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.10   Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXXI/273/2016 Rady Gminy Masłów  

z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. 

Projekt uchwały przedstawiła W. Lis –pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. Poinformowała, że zmiana w Gminnym Programie Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 nastąpiła 

w wyniku przesunięcia środków finansowych niewykorzystanych w 2016r. Środki w wysokości 

47.839,00 zł pochodzą z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych. Fundusze zostały dołożone 
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do zadania pn. „Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych”. 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.11 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania 

nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 

Projekt uchwały przedstawiła z-ca  Wójta Gminy M. Dolezińska-Włodarczyk. 

Poinformował, że projekt uchwały został przygotowany w celu doprecyzowania zapisów uchwały 

z 2014r., która określa zasady przyznawania nagród dla osób za wybitne osiągnięcia sportowe 

w kategorii krajowej i międzynarodowej. 

Osobą, która może wnioskować o przyznanie nagrody jest Wójt, Radny, grupa Radnych, klub 

sportowy. Projekt uchwały doprecyzowuje zapis, kiedy wnioski należy składać, ponieważ nie 

było tego w uchwale dotąd obowiązującej. Środki zabezpieczone w budżecie na wypłatę nagród 

to  2.000,00zł, za osiągnięcia uzyskane za poprzedni rok sprawozdawczy.  

Radny Filipowicz zabrał głos w sprawie przyznania nagrody dla niepełnosprawnego mieszkańca 

Gminy Masłów, powiedział, że „powinniśmy przyznać stypendium dla jednego z naszych  

mieszkańców, który jest osobą niepełnosprawną i osiąga wybitne wyniki sportowe na szczeblu 

międzynarodowym”. Po dłuższej dyskusji Radnych Wójt powiedział, że nie możemy nikogo 

faworyzować. Uchwała musi traktować wszystkich mieszkańców jednakowo. 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Ad.12  Sprawy różne i wniesione. 

Brak uwag w tym punkcie. 

 

Ad.13  Zakończenie obrad.  
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Po wyczerpaniu tematyki Przewodnicząca Komisji podziękowała za udział w komisji  

i o godzinie 17.05 – zamknęła  obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokółowała:  A. Bandrowska   

     

Podpisała: 

 

Przewodnicząca 

Komisji Budżetu i Finansów 

/-/Regina Chyb 

 

 

 

 


