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PROTOKÓŁ Nr 12/2017 

        z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

    w dniu 23.10.2017r. 

 

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, Skarbnik Gminy-M. Kumor, kierownik referatu budownictwa  

i gospodarki przestrzennej UG Masłów- D. Korczyński, inspektor d/s nieruchomości  UG 

Masłów – E. Hrabąszcz, przedstawiciel Firmy Eko Precyzja Zakład Analiz Środowiskowych 

pan Paweł Czupryn, inspektor referatu budownictwa i gospodarki przestrzennej UG Masłów  

– J.Rutczyński, inspektor ds. ochrony środowiska UG Masłów-W. Braszczyk,  

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Zatwierdzenie protokołu nr 11/2017 z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu  

i Finansów. 

5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy 

Masłów na lata 2017-2021 z perspektywą do 2026 roku”. 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych  

z tytułu trwałego zarządu na rzecz Żłobka Samorządowego „Raj Maluszka”  

w Domaszowicach. 

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

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

Gminy Masłów na lata 2017 – 2027. 

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

w 2017 i 2018 roku. 

10. Sprawy różne i wniesione. 

11. Zakończenie obrad 
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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 

23.10.2017 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-cio (100%) osobowego składu Komisji, co jest 

podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.3 Przyjęcie porządku obrad. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

 

Ad.4 Zatwierdzenie protokołu nr 11/2017 z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu  

i Finansów. 

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

w sprawie treści zawartych w protokołach. 

 

GŁOSOWANIE 

- za zatwierdzeniem Protokołu nr 11/2017 z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu  

i Finansów  – 5; 

- wstrzymujących się –1; 

- przeciw – 0. 

Komisja zatwierdziła Protokół nr 11/2017 z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu 

 i Finansów. 

 

Ad.5 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy 

Masłów na lata 2017-2021 z perspektywą do 2026 roku”. 

„Program ochrony środowiska dla gminy Masłów na lata 2017-2021 z perspektywą do 2026” 

przedstawił pan Paweł Czupryn przedstawiciel firmy  Eko Precyzja.  

Gmina ma obowiązek wykonania Programu ochrony środowiska, wynika on z ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. 
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 Program został przygotowany w celu realizacji polityki ochrony środowiska. Określa on 

zadania własne gminy, a także diagnozę problemów środowiska na terenie Gminy Masłów.  

Pan Czupryn kompleksowo omówił tematykę Programu, założenia, strategię oraz ocenę stanu 

środowiska, gospodarowanie wodami, gospodarkę wodno-ściekową, zasoby geologiczne, 

gleby, gospodarkę odpadami, zasoby przyrodnicze dla  terenu gminy Masłów.  

Radny Filipowicz podczas prezentacji zapytał, jakie są możliwości poprawy jakości wód 

powierzchniowych na terenie gminy. 

Reprezentant odpowiedział, że gmina ma ograniczone możliwości oddziaływania w kwestii 

gospodarki wodno-ściekowej. Eliminacja wypływu ścieków do gleby, szczelne szamba to 

obszary, w których należy podjąć działania. Przede wszystkim świadomość mieszkańców. 

Radna Jagiełło zadała pytanie odnośnie msc. Wola Kopcowa -  czy to sołectwo było brane 

pod uwagę podczas analiz ujętych w Programie - odnośnie melioracji wodnej, gdyż jest to 

teren wyjątkowo zagrożony podtopieniami. 

Pan Czupryn odpowiedział, że cały obszar gminy Masłów był analizowany w dokumencie. 

Natomiast za spływ wód według ustawy jest odpowiedzialny każdy właściciel nieruchomości 

i do niego należy przede wszystkim obowiązek należytego utrzymania własności. 

Program uzyskał pozytywną opinię Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Zarząd Powiatowy również pozytywnie 

zaopiniował Program. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.6 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych  

z tytułu trwałego zarządu na rzecz Żłobka Samorządowego „Raj Maluszka”  

w Domaszowicach. 

Projekt uchwały przedstawiła  inspektor referatu ds. gospodarki gruntami UG Masłów – E. 

Hrabąszcz. Poinformowała, że Wójt Gminy Masłów 17.10.2017r. oddał w trwały zarząd dla 

Żłobka Samorządowego „RAJ  MALUSZKA” w Domaszowicach z siedzibą  
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w Domaszowicach nr 205 A, 25-351 Kielce - jednostce organizacyjnej Gminy Masłów  

w trwały zarząd nieruchomość gruntową o pow. 0,3061 ha położoną w Domaszowicach, 

stanowiącą działkę nr 473/5 zabudowaną budynkiem Żłobka Samorządowego, o powierzchni 

użytkowej 345,95 m2.    

Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu w/w nieruchomością w oparciu o sporządzony przez 

rzeczoznawcę majątkowego operat szacunkowy wynosi 3.240,89 zł, tj. 0,3% ceny 

nieruchomości, wynoszącej 1.080.295,00 zł. Opłata za rok 2017 wyliczona proporcjonalnie  

w stosunku do okresu pozostałego do wykorzystania w danym roku okresu trwałego zarządu 

wynosi 666,00 zł. 

W związku z powyższym Dyrektor  Żłobka Samorządowego „Raj Maluszka”  

w Domaszowicach pismem z dnia 17.10.2017r. zwrócił się wnioskiem o udzielenie bonifikaty 

od w/w opłat.  

Ponieważ na nieruchomości oddanej w trwały zarząd prowadzona jest działalność statutowa, 

m.in. pielęgnacyjna, opiekuńcza, wychowawcza i edukacyjna w zakresie opieki społecznej, 

zgodnie z art. 84 ust. 3 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami istnieje możliwość 

udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością. 

W przypadku zastosowania bonifikaty w wysokości 99% opłaty będą wynosić: 

- opłata za  rok 2017 – wyliczenie:  

666,00 zł – 99% = 6,66 zł 

- opłata roczna – wyliczenie: 

 3.240,89 zł – 99% = 32,41 zł   

 Nieruchomość przekazana w trwały zarząd stanowi własność Gminy Masłów, a Żłobek 

Samorządowy w Domaszowicach otrzymuje od gminy środki finansowe na realizację celów 

statutowych, w tym koszty utrzymania przekazywanej w trwały zarząd nieruchomości. 

Udzielenie bonifikaty przyczyni się do zmniejszenia wydatków jednostki, a zaoszczędzone  

w ten sposób środki finansowe będą mogły być spożytkowane na prowadzenie bieżącej 

działalności. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
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Ad.7 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy - M. Kumór. Szczegółowo omówiła zmiany, 

które wpłynęły na zmianę uchwały budżetowej dotyczące poszczególnych zadań 

realizowanych w ramach bieżącego budżetu gminy Masłów. 

Skarbnik omówiła również autopoprawkę do projektu uchwały, która dotyczyła zmiany 

zapisu w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej poprzez wykreślenie wyrażenia  

„ opracowanie dokumentacji”. 

Radny Filipowicz zapytał, czy będzie wykonany podjazd dla osób niepełnosprawnych przy 

budynku GOKiS w Masłowie. 

Wójt udzielił wyczerpującej odpowiedzi, szczegółowo omówił zakres planowanej inwestycji.  

Powiedział, że w obecnej chwili podjazd dla niepełnosprawnych nie jest planowany, 

ponieważ do budynku GOKiS jest obecnie możliwość dostania się osoby niepełnosprawnej 

poprzez inne boczne, szerokie drzwi lecz tylko na parter, natomiast budynek nie jest 

wyposażony w windę. 

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy inwestycje roczne dotyczące msc. Domaszowice 

zostaną zrobione w tym roku, czy  będą cały czas odkładane? 

Wójt odpowiedział, że inwestycje na terenie sołectwa Domaszowice cały czas są realizowane 

m. in. zakup działki przy Żłobku. 

Odpowiedzi udzielił również inspektor referatu drogownictwa UG Masłów J. Rutczyński. 

Szczegółowo omówił inwestycje dotyczące dróg. 

Powiedział, że w trakcie prac są w tej chwili projekty dotyczące dróg na terenie Domaszowic, 

budowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ewid. 144 i 171/3 w Domaszowicach oraz  

w trakcie prac jest również realizacja zadania „Przejęcie działek nr 49/5 o pow. 0,1772 ha i nr 

49/21 o pow. 01772 ha położonych w Domaszowicach stanowiących drogę wewnętrzną 

 

GŁOSOWANIE: 

- za wprowadzeniem autopoprawki do przedstawionego projektu uchwały - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała wprowadzenie autopoprawki do projekt uchwały pozytywnie. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z  uwzględnieniem autopoprawki - 6, 
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- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.8 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 uchwały 

budżetowej.  

Skarbnik wprowadziła autopoprawkę do przedstawianego projektu uchwały polegającą na 

uaktualnieniu zapisów w Wieloletniej Prognozie Finansowej na stronie 7 i 8. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.9 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego  

w 2017 i 2018 roku. 

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

uchwały zakłada pomoc finansową dla Powiatu Kieleckiego na realizację zadania 

inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0595T  w msc. 

Barcza”. Współfinansowanie zadania do wysokości 25% wartości zadania: 

- w 2017 roku w kwocie 50.000,00 zł 

- w 2018 roku w kwocie 50.000,00 zł. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 6, 

- wstrzymujących się - 0 

- przeciw - 0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
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Ad.10  Sprawy inne. 

Spraw innych nie zgłaszano. 

Ad.11 Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodnicząca Komisji podziękowała za udział w komisji  

i o godzinie 17:00 zamknęła  obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokółowała:  A. Bandrowska   

 

Podpisała: 

Przewodnicząca 

Komisji Budżetu i Finansów 

/-/Regina Chyb 


