
PROTOKÓŁ Nr 7/2017 

        z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

    w dniu 22.05.2017r. 

 

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, Sekretarz Gminy – Z. Zagnański, Z-ca Skarbnika Gminy – A. Kułak, 

Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gminy – Agnieszka Borycka, Przedstawicie EPRD K. 

Kieszkowski, Pracownik Referatu BiGP J. Rutczyński. 

    

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Zatwierdzenie protokołu nr 5/2017 i protokołu 6/2017 z poprzednich posiedzeń 

Komisji Budżetu i Finansów. 

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Masłów na lata 

2016-2023. 

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 2017- 2027. 

8. Sprawy różne i wniesione. 

9. 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 

22.05.2017 roku o godzinie 15:45, w budynku Urzędu Gminy  

w Masłowie, 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 5/2017 i nr 6/2017 z poprzednich posiedzeń 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 5/2017 i nr 6/2017 z poprzednich posiedzeń Komisji 

Budżetu i Finansów  – 6; 

- wstrzymujących się –0; 

- przeciw – 0. 

Komisja zatwierdziła Protokół nr 5/2017 i nr  6/2017 z poprzednich posiedzeń Komisji 

Budżetu i Finansów. 

 

Ad.5 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Masłów na lata 

2016- 2023. 

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gminy Pani Agnieszka 

Borycka poinformowała, że otrzymaliśmy opinię z Urzędu Marszałkowskiego do projektu 

Programu Rewitalizacji Gminy Masłów na lata 2016-2023.Przedstawiciel firmy EPRD 

poinformował, że główna zmiana dotyczy obszaru zdegradowanego, który w wyniku analizy 

został wskazany jako cztery sołectwa: Masłów Pierwszy, Wiśniówka, Mąchocice Kapitulne i 

Brzezinki. Na tym obszarze zdegradowanym został wytyczony obszar rewitalizacji, który nie 

został zmieniony. Zmianie uległo tylko nazewnictwo. 

Radny Filipowicz zapytał czy w związku ze zmianami uległ zmianie termin realizacji.  

Przedstawiciel EPRD odpowiedział, że terminy się nie przedłużą.  

Radna Jagiełło zapytała za jakiego programu zadanie będzie finansowane.  

Przedstawiciel EPRD odpowiedział, że z RPO działanie 6.5 

  

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. 

Projekt uchwały przedstawiła zastępca Skarbnika Gminy Pani Arleta Kułak  

 Zwiększa się plan dochodów o kwotę 250.054,18zł 

 Zwiększa się plan wydatków o kwotę 580.133,82zł  

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.903.911,00zł zostanie pokryty przychodami 

pochodzącymi: 

1) z kredytów w kwocie 2.607.000,00zł 

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 

2.296.911,00zł 

Wprowadza się do projektu uchwały autopoprawki: 

1. w załączniku Dotacje celowe zwiększa się o 18.000zł pomoc finansową na realizacje 

zdania pn. „Remont drogi powiatowej nr 0317T na odc. Od km: 0+325 do km: 0+500 

w Mąchocicach Kapitulnych w okolicach hotelu Ameliówka”. Współfinansowanie do 

wys. 50% wartości zadania. 

2. wprowadza się nowe zadanie pn. Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. „Roboty 

odwodnieniowe w ciągu drogi powiatowej nr 0311T Masłów – Nademłynie- Brzezinki 

– Ciekoty w msc. Brzezinki”. Współfinansowanie do wys. 50% wartości zadania. 

Wartość zadania 39.000 

3. w załączniku do nr 2 zwiększenie w rozdz. 75410 o kwotę 10.000zł dla Komendy 

Państwowej Straży Pożarnej na zakup sorbentów. 

4. w załączniku nr 1 zwiększa się dochody gminy o kwotę 57.000 wpływy od Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad tytułem zwrotu kosztów oświetlenia Węzła 

Drogowego w Wiśniówce 

Po omówieniu autopoprawek Radna Jagiełło odnosząc się do przekazania środków dla 

Komendy Państwowej Straży Pożarnej na zakup sorbentów zapytała jaki jest procentowy 

udział Gminy Masłów. 

Wójt udzielił odpowiedzi wyjaśniając, że nie jest to procentowy udział tylko określona kwota. 

 
GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała pozytywnie wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały. 

 

GŁOSOWANIE z uwzględnieniem autopoprawki Wójta: 

- 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 2017- 2027.  

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Skarbnika Gminy Pani Arleta Kułak 

Dokonano zmiany planu dochodów  i wydatków bieżących i majątkowych w latach 2017 i 

2018. Zmiany w 2017 roku zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy.  

Autopoprawką wprowadza się  zmiany w 2018 roku które, spowodowane są przesunięciem 

terminu realizacji projektu pn. „Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury 

szkolnej w Gminie Masłów- Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkolnej”. 

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała pozytywnie wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały. 

 

GŁOSOWANIE z uwzględnieniem autopoprawki Wójta: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

 

Ad.8 Sprawy inne. 

Przewodnicząca Komisji zapytała Wójta odnośnie drogi w Domaszowicach. Jaką procedurę 

zamierza Wójt wprowadzić w zakresie wyjaśnienia sprawy toczącej się od kilku lat. Poprosiła 

o wskazanie konkretnego terminu. Obecny na komisji Inspektor ds. drogownictwa udzielił 

odpowiedzi, iż sprawa jest w trakcie realizacji i ma przygotowane dokumenty dla mecenasa 

w tej sprawie. Po dłuższej dyskusji, która wywiązała się pomiędzy Przewodniczącą komisji, 

Wójtem i Radnym Lisem, którego sprawa również dotyczy ustalono, że gdy tylko zostanie 

dostarczony materiał do budowy ogrodzenia problem zostanie rozwiązany. 

 

 

 



 

Ad.9 Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodnicząca Komisji podziękowała za udział w komisji  

i o godzinie 17.07 – zamknęła  obrady. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokółowała:  A. Bandrowska   

     

Podpisała: 

 

Przewodnicząca 

Komisji Budżetu i Finansów 

/-/Regina Chyb 

 

 

 

 

 

 

 

 


