
PROTOKÓŁ Nr 8/2017

        z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

    w dniu 19.06.2017r.

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, 

kierownik  referatu  budownictwa  i  gospodarki  przestrzennej  UG  Masłów-D.  Korczyński, 

kierownik  referatu  rolnictwa,  gospodarki  komunalnej  i  ochrony  środowiska-W.  Fąfara, 

kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  A.  Kułak,  Dyrektor  Gminnego Ośrodek 

Kultury i Sportu - K. Nowakowska, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie- A. 

Obara.

   

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie  protokołu  nr  7/2017  z  poprzedniego  posiedzenia  Komisji  Budżetu  

i Finansów.

5. Projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego Gminy Masłów z Gminą 

Łopuszno w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy.

6. Projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego Gminy Masłów z Gminą 

Miedziana Góra w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy.

7. Projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego Gminy Masłów z Gminą 

Zagnańsk w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy.

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

części działki nr 102  o powierzchni 0,220 ha położonej w Barczy.

9. Projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Masłów od Powiatu Kieleckiego 

zadań w zakresie zarządzania częścią pasa drogowego znajdującego się w ciągu 

drogi  powiatowej  nr  0314T  dla  potrzeb  budowy  drogi  dla  rowerów  w  ramach 

projektów: „Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów” oraz „Budowa 

drogi dla rowerów w przełomie Lubrzanki”.

10. Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  przekazanie  odcinka  sieci  wodociągowej  

w miejscowości Domaszowice.

11. Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  przekazanie  odcinka  kanału  sanitarnego  

w miejscowości Domaszowice.



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

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

Finansowej Gminy Masłów na lata 2017- 2027.

14. Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody 

budżetu  Gminy  Masłów  za  pomocą  innego  instrumentu  płatniczego,  w  tym 

instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

15. Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  Sprawozdania  finansowego  wraz  ze 

Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2016 rok.

16. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy.

17. Sprawy różne i wniesione.

18. 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 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  7/2017  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  7/2017  z  poprzedniego  posiedzenia  Komisji  Budżetu  

i Finansów  – 6;

- wstrzymujących się –0;

- przeciw – 0.



Komisja  zatwierdziła  Protokół  nr  7/2017  z  poprzednich  posiedzeń Komisji  Budżetu

 i Finansów.

Ad.5 Projekt  uchwały  w sprawie porozumienia  międzygminnego Gminy Masłów z Gminą 

Łopuszno w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie 

– A. Kułak.

Poinformowała, że na terenie Gminy Masłów od maja 2017 działa rodzinny dom pomocy 

prowadzony przez mieszkańca Gminy. Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej  

w przypadku braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 

osoba  wymagająca  z  powodu  wieku  lub  niepełnosprawności  pomocy innych  osób  może 

korzystać z usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy (w jednym 

domu- nie mniej niż trzy i nie więcej niż osiem zamieszkujących wspólnie osób).

 Ponieważ mieszkańcy Gminy nie zgłaszają zapotrzebowania na usługi rodzinnego domu 

pomocy w stopniu angażującym wszystkie przygotowane miejsca, dlatego też podejmuje się 

uchwałę  w  sprawie  podjęcia  współdziałania  z  innymi  gminami  w  tym  zakresie. 

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy pobyt taki jest odpłatny?.

Kierownik GOPS odpowiedziała,  że jest  to odpłatne,  2.300,00zł.  Jednakże Gmina ponosi 

dopiero ewentualne koszty, w zależności od sytuacji finansowej osoby umieszczanej w domu 

pomocy.  W  pierwszej  kolejności  koszty  pobytu  pobierane  są  ze  świadczeń  osób 

korzystających np. emerytury lub renty, następnie koszty ponosi rodzina, a ewentualnie na 

końcu Gmina partycypuje w kosztach utrzymania.

Kierownik GOPS powiedziała, że kolejne dwa projekty uchwał odnoszą się analogicznie do 

tej samej sytuacji, tylko porozumienie międzygminne dotyczy kolejno Gmin: Miedziana Góra 

i Zagnańsk.

GŁOSOWANIE

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6,

- wstrzymujących się -0

- przeciw -0

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Ad.6 Projekt  uchwały  w sprawie porozumienia  międzygminnego Gminy Masłów z Gminą 

Miedziana Góra w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy.

Brak uwag w tym punkcie.



GŁOSOWANIE

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6,

- wstrzymujących się -0

- przeciw -0

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Ad.7 Projekt  uchwały  w sprawie porozumienia  międzygminnego Gminy Masłów z Gminą 

Zagnańsk w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy.

Brak uwag w tym punkcie.

GŁOSOWANIE

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6,

- wstrzymujących się -0

- przeciw -0

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Ad.8 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

części działki nr 102  o powierzchni 0,220 ha położonej w Barczy.

Projekt uchwały przedstawił  kierownik referatu rolnictwa, gospodarki komunalnej i ochrony 

środowiska-W. Fąfara. 

Poinformował,  że przedmiotem dzierżawy jest  część działki  o pow. 0,0220 ha położonej  

w  Barczy.  Teren  był  również  dzierżawiony  wcześniej  na  prowadzenie  działalności 

gospodarczej i jest to przedłużenie umowy dzierżawy na kolejne 2 lata.

GŁOSOWANIE

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6,

- wstrzymujących się -0

- przeciw -0

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Ad.9 Projekt  uchwały  w sprawie  przejęcia  przez  Gminę Masłów od Powiatu  Kieleckiego 

zadań w zakresie  zarządzania  częścią  pasa drogowego  znajdującego  się  w ciągu  drogi 

powiatowej  nr  0314T  dla  potrzeb  budowy  drogi  dla  rowerów  w  ramach  projektów: 

„Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów” oraz „Budowa drogi dla rowerów 

w Przełomie Lubrzanki”.

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy-T. Lato.

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy drogi powiatowej na Przełomie Lubrzanki. Powiat 



Kielecki  jest  zarządcą  drogi,  więc  Gmina  Masłów  musi  posiadać  prawo  dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. Konieczne jest wyrażenie zgody na powierzenie Gminie 

Masłów  zarzadzania  częścią  pasa  drogi,  czego  dotyczyło  będzie  porozumienie  zawarte 

pomiędzy  samorządami.  Gmina  Masłów  ubiega  się  o  środki  z  Europejskiego  Funduszu 

Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 

Świętokrzyskiego 2014-2020 na realizację w/w projektów.

Radny Pedrycz powiedział, że bardzo dobra inwestycja.

Ad.10 Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  przekazanie  odcinka  sieci  wodociągowej  

w miejscowości Domaszowice.

Projekt uchwały przedstawił  kierownik referatu budownictwa i gospodarki przestrzennej UG 

Masłów-D. Korczyński.

Poinformował,  że  prywatny  właściciel  z  własnych  środków  finansowych  wybudował 

urządzenia i sieć wodociągową w miejscowości Domaszowice.

W celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji i utrzymania tegoż odcinka sieci wodociągowej 

Gmina  Masłów  wnosi  majątek  tj.  urządzenia  i  sieć  wodociągową  do  Międzygminnego 

Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach.

GŁOSOWANIE

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6,

- wstrzymujących się -0

- przeciw -0

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Ad.11  Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  przekazanie  odcinka  kanału  sanitarnego  

w miejscowości Domaszowice.

Projekt uchwały przedstawił  kierownik referatu budownictwa i gospodarki przestrzennej UG 

Masłów-D. Korczyński.

Poinformował,  że  prywatny  właściciel  z  własnych  środków  finansowych  wybudował 

urządzenia i sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice.

W celu  zapewnienia  prawidłowej  eksploatacji  i  utrzymania  tegoż majątku Gmina Masłów 

wnosi  urządzenia  i  sieć kanalizacji  sanitarnej  do Międzygminnego Związku Wodociągów  

i Kanalizacji w Kielcach.

GŁOSOWANIE

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6,

- wstrzymujących się -0



- przeciw -0

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Skarbnik Gminy  zgłosiła wniosek do Komisji  Budżetu  o zmianę porządku obrad poprzez 

dodanie Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji 

kultury za 2016 rok w punkcie 11a.

GŁOSOWANIE

- za wprowadzeniem punktu 11a do porządku obrad -6,

- wstrzymujących się -0

- przeciw -0

Wprowadzenie punktu do porządku obrad zostało przyjęte jednogłośnie.

11a. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 

za 2016 rok.

Sprawozdanie z  wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawiła 

kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie- A. Obara.

Przekazała informacje dotyczące ilości zakupionych książek w 2016r., ilości czytelników. 

Sprawozdanie  z  wykonania  planu  finansowego  Gminnego  Ośrodka  Kultury  i  Sportu  

w Masłowie przedstawiła Dyrektor Gminnego Ośrodek Kultury i Sportu - K. Nowakowska.

Radna  Jagiełło  zapytała  czy  Dyrektor  GOKiS  posiada  jakieś  badania,  jakie  jest 

zapotrzebowanie grupy młodzieży?

Dyrektor GOKiS udzieliła szczegółowej odpowiedzi wyjaśniając, że  dla młodzieży licealnej

 i starszej trudno jest dopasować zajęcia w placówkach kulturalnych, ta młodzież głównie 

skupia się przy Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Radna Jagiełło zapytała czy zaangażowanie środków budżetu Gminy w działalność GOKiS 

na przestrzeni 4-5 lat wykazuje tendencję rosnącą, czy malejącą?

Dyrektor GOKiS odpowiedziała, że zdecydowanie rosnącą, ale to się wiąże z rozszerzaniem 

działalności, głównie utrzymanie obiektów, zwiększają się obiekty - zwiększają  się koszty 

stałe.

GŁOSOWANIE

- za przyjęciem Sprawozdania -6,

- wstrzymujących się -0

- przeciw -0

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  przyjęcie  Sprawozdania  z  wykonania  planu 

finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 rok.



Ad.12  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy-M. Kumór.

Zmniejsza się plan dochodów Gminy o kwotę  2.159.272,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków Gminy o kwotę  2.642.272,00 zł

Zmiany  zawarte  w  załączniku  dochodowym  dotyczą  głównie  przyjęcia  do  budżetu 

niewykonanych do końca 2016r.wydatków niewygasających.

Zadania  te  należy  ponownie  włączyć  do  budżetu.  Przyjęte  zostały  do  budżetu  zwroty 

świadczeń nienależnie pobranych od naszych mieszkańców, dochody te należy zwrócić do 

budżetu Wojewody.

Duży  ruch  w  budżecie  rozważając  dochody  i  wydatki  stanowią  projekty  unijne.  Zostały 

zaktualizowane poszczególne wydatki zarówno bieżące jak i majątkowe.

Skarbnik  zgłosiła  autopoprawkę  do  przedstawianego  projektu  uchwały,  polegającą  na 

poprawieniu  nazwy  zadania  inwestycyjnego  zawartego  w  Załączniku  Nr  4  do  uchwały 

budżetowej. Poprawić należy tekst:

 „Aktualizacja PB przyłączy i odcinków wodociągowych zgłoszonych do Funduszu Spójności 

w Barczy i”

Prawidłowo  powinno  być”  „Aktualizacja  PB  przyłączy  i  odcinków  wodociągowych 

zgłoszonych  do  Funduszu  Spójności  w  Barczy  i  Brzezinkach   oraz  wykonanie  dwóch 

projektów przyłączy wody w Brzezinkach-działki 664/2,341.

GŁOSOWANIE

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

- wstrzymujących się -0

- przeciw -0

Komisja zaopiniowała pozytywnie wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały.

GŁOSOWANIE

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały wraz z autopoprawką -6,

- wstrzymujących się -0

- przeciw -0

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Ad.13 Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy 

Finansowej Gminy Masłów na lata 2017- 2027.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy-M. Kumór.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłów na lata 2017-2027 wynikają ze 

zmian wprowadzonych do budżetu.



Skarbnik  zgłosiła  autopoprawkę  –  błąd  pisarski.  Na  stronie  2  Załącznika  Nr  3  do 

przedstawianego projektu uchwały poprawić należy tekst „W 2017 roku zostały zmniejszone 

przychody z tytułu kredytów o kwotę 483.000,00 zł.  W roku 2018…”

Prawidłowo powinno być:

„W 2017 roku zostały zmniejszone przychody z tytułu kredytów o kwotę 483.000,00 zł.   

W roku 2018 i 2019…”

GŁOSOWANIE

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

- wstrzymujących się -0

- przeciw -0

Komisja zaopiniowała pozytywnie wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały.

GŁOSOWANIE

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały wraz z autopoprawką -6,

- wstrzymujących się -0

- przeciw -0

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Ad.14 Projekt  uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody 

budżetu Gminy Masłów za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na 

którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

 Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy- M. Kumór. Poinformowała, że w Urzędzie 

Gminy  będzie  możliwość  płatności  za  pomocą  instrumentu  płatniczego,  jakim  jest  karta 

płatnicza. Stanowi to udogodnienie i usprawnienie dla mieszkańców Gminy.

GŁOSOWANIE

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6,

- wstrzymujących się -0

- przeciw -0

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Ad.15 Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2016 rok.

Sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  przedstawiła  i  omówiła  Skarbnik  Gminy –M.  Kumór. 

Przedstawiła szczegółowe informacje omawiając Rachunek zysków i strat, Bilans jednostki 

budżetowej, Zestawienie zmian w funduszu jednostki. 



Omówiła wydatki i dochody Gminy w poszczególnych układach wykonawczych.

Przedstawiła  pozytywną  opinię  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  do  Sprawozdań  

z wykonania budżetu za 2016r.

Komisja zapoznała się ze Sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy za 2016r. i nie wniosła do niego uwag.

GŁOSOWANIE

- za przyjęciem Sprawozdania -6,

- wstrzymujących się -0

- przeciw -0

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Ad.16  Informacja o stanie mienia komunalnego gminy.

Informację o stanie mienia komunalnego przedstawiła Skarbnik Gminy- M. Kumór.

Szczegółowo omówiła stan mienia komunalnego gminy Masłów na dzień 31.12.2016r.

Komisja zapoznała się z przedstawioną Informacją, nie wnosząc uwag.

GŁOSOWANIE

- za przyjęciem Informacji o stanie mienia komunalnego gminy -6,

- wstrzymujących się -0

- przeciw -0

Komisja pozytywnie zaopiniowała przyjęcie Informacji o stanie mienia komunalnego.

Ad.17 Sprawy różne.

Ad.18 Zakończenie obrad.

Po  wyczerpaniu  tematyki  Przewodnicząca  Komisji  podziękowała  za  udział  w  komisji  

i o godzinie 17.50 – zamknęła  obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokółowała:  A. Bandrowska  

    

Podpisała:

Przewodnicząca

Komisji Budżetu i Finansów

/-/Regina Chyb


