
PROTOKÓŁ Nr 9/2017

        z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

    w dniu 06.07.2017r.

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- M. Dolezińska-Włodarczyk, Skarbnik Gminy-M. Kumor, 

   

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wprowadzenie autopoprawki do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

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

Finansowej Gminy Masłów na lata 2017-2027.

6. Sprawy różne i wniesione.

7. 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 

19.06.2017  roku  o  godzinie  15:45,  w  budynku  Gminnego  Ośrodka  Kultury  i  Sportu  

w Masłowie , Przewodnicząca Komisji – p. Regina Chyb, otworzyła obrady.

Ad.2  Stwierdzenie quorum.

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 5 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 Wprowadzenie autopoprawki do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy- M. Kumór.



 Wprowadzono autopoprawki do Załącznika Nr 4 pn. Zadania inwestycyjne roczne w 2017r. :

Zadanie  nr  1  pn  ”Opracowanie  projektu  sieci  kanalizacji  sanitarnej  wraz  z  przyłączami 

Mąchocice Scholasteria wzdłuż drogi dz. Nr ewid. 194/9 i 195/11 w kierunku posesji nr 71” 

-następuje  zwiększenie  środków  o  kwotę  10.000,00  zł.  Natomiast  na  Zadanie  Nr  4  pn. 

„Opracowanie projektu kanalizacji  sanitarnej Dąbrowa Kolonia do świetlicy wiejskiej  wraz  

z  przyłączami  kanalizacyjnymi”  następuje  zmniejszenie  kwoty  przeznaczonych  środków  

o kwotę  10.000,00 zł. Autopoprawki wynikają z bieżących potrzeb zaangażowania środków 

finansowych po przeprowadzonych przetargach na poszczególne zadania.

Trzecia pozycja autopoprawki dotyczy rozszerzenia nazwy zadania inwestycyjnego również 

znajdującego  się  w  zał.  Nr  4  do  projektu  uchwały  pn  „Przebudowa  dróg  gminnych:  

w Masłowie Pierwszym ul. Spacerowa i Łącznik oraz w Woli Kopcowej ul. Kopcówki (roboty 

dodatkowe) poprzez dodanie zwrotu „oraz w Woli Kopcowej”. Środki finansowe pozostają na 

tym zadaniu bez zmian.

Skarbnik Gminy  poinformowała, że do projektu uchwały wprowadza się zmiany wynikające 

z  realizacji  poszczególnych  zadań  budżetowych.  Jedna  ze  zmian   dotyczy  zwiększenia 

środków w rozdziale 75022 Rady gmin. 4.900,00 zł wprowadza się do budżetu na podróże 

zagraniczne Radnych.

Przewodnicząca Komisji zapytała na jaki konkretny cel planujemy wydać kwotę 4.900,00 zł 

na podróże?

Wójt  Gminy odpowiedział,  że dotyczy to wyjazdu służbowego na zaproszenie z Francji,  

w  ramach  planowanej  współpracy.  Zaproszenie  zostało  skierowane  do  Wójta  

i  Przewodniczącego Rady. Z uwagi na inne obowiązki,  Wójt  nie może uczestniczyć, więc 

podjęto decyzję, że pojedzie pan Przewodniczący Rady Sylwester Wojtyna oraz pan Piotr 

Zegadło – Przewodniczący Komisji ds. Inwestycji, wytypowany wspólnie z Przewodniczącym 

Rady.

Radna  Teodora  Jagiełło  zabrała  głos  informując,  że  jest  nadreprezentacja  Radnych   

z Masłowa, więc może inny Radny, z innego sołectwa np. Radny Andrzej Januchta. Radna 

zaznaczyła, że nie zgłasza swojego akcesu.

GŁOSOWANIE

- za pozytywnym zaopiniowaniem wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały -5,

- wstrzymujących się -0

- przeciw -0

Komisja zaopiniowała pozytywnie wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały.

GŁOSOWANIE:

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały wraz z autopoprawką - 5,



- wstrzymujących się -0

- przeciw -0

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Ad.5  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  zmiana  w  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  polega   na  zaniechaniu 

realizacji  przedsięwzięcia  pn.  „Ochrona  obszarów  natura  2000  na  terenie  województwa 

świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie – cel: 

ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez wytyczenie ścieżek, utworzenie infrastruktury 

turystycznej”  ponieważ  Gmina  otrzymała  informację  z  Urzędu  Marszałkowskiego  nie 

zakwalifikował się do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.

Ponadto  wprowadzono zmiany  w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikające ze zmian 

wprowadzonych do uchwały budżetowej. 

GŁOSOWANIE:

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -5,

- wstrzymujących się -0

- przeciw -0

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Ad.6 Sprawy inne.

Spraw innych nie zgłaszano.

Ad.7 Zakończenie obrad.

Po  wyczerpaniu  tematyki  Przewodnicząca  Komisji  podziękowała  za  udział  w  komisji  

i o godzinie 16:00 – zamknęła  obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokółowała:  A. Bandrowska  

    

Podpisała:

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów

/-/Regina Chyb


