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PROTOKÓŁ Nr 14/2017 

        z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

    w dniu 22.12.2017r. 

 

Naradę prowadził Z-ca Przewodniczącej   Komisji Budżetu i Finansów p. Mirosław Januchta. 

 Obecni byli członkowie Komisji Budżetu i Finansów według załączonej listy obecności, 

Wójt Gminy – T. Lato, Skarbnik Gminy-M. Kumór, Sekretarz Gminy- Z. Zagdański, 

kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów I. Kundera, pełnomocnik Wójta Gminy 

Masłów ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – W. Lis. 

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Zatwierdzenie protokołu nr 13/2017 z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu  

i Finansów. 

5. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028.. 

6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2018 rok. 

7. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym 

przygotowaniu w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego dotyczącego wspólnego 

przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup  

i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii 

Elektrycznej. 

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. 

9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego – 2017. 

10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w 2018 

roku. 

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

w 2018 roku. 

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/260/2016 Rady Gminy Masłów  

z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 

Kieleckiego w 2017 roku. 
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13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów. 

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

Gminy Masłów na lata 2017 – 2027. 

15. Sprawy różne i wniesione. 

16. 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 

22.12.2017 roku o godzinie 15:00, w budynku Urzędu Gminy w Masłowie, Zastępca 

Przewodniczącej  Komisji – p. Mirosław Januchta, otworzył obrady. 

 

Ad.2  Stwierdzenie quorum. 

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 4 z 6-cio osobowego składu Komisji, 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 13/2017 z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu  

i Finansów. 

Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów, poinformował, że nie wpłynął żaden 

wniosek w sprawie treści zawartych w protokole. 

 

GŁOSOWANIE 

- za zatwierdzeniem Protokołu nr 13/2017 z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu  

i Finansów  – 4; 

- wstrzymujących się –0; 

- przeciw – 0. 

Komisja zatwierdziła Protokół nr 13/2017 poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu  

i Finansów. 

Ad.5 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy-M. Kumór. 

Szczegółowo omówiła każdy z punktów składowych projektu uchwały dotyczącej 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028. 

Wprowadzono autopoprawki wynikające głównie z przesunięcia terminów realizacji zadań 

wieloletnich. 
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GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z uwzględnieniem autopoprawki - 4, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawkami pozytywnie. 

Ad.6 . Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2018 rok. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy-M. Kumór. 

Omówiła poszczególne punkty budżetu Gminy Masłów na 2018rok.  

Poinformowała, że wprowadza się autopoprawki do projektu uchwały wynikające głównie  

z przesunięcia terminów realizacji zadań wieloletnich, analogicznie jak do projektu uchwały 

w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej na 2018 rok. 

Autopoprawki spowodują zwiększenie deficytu budżetowego, który sfinansowany zostanie  

z wolnych środków. Dla zbilansowania WPF na 2019 rok wykazany jest kredyt w wysokości 

1000000,00zł. W 2018 roku kredyt na pewno nie będzie zaciągany. 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z uwzględnieniem autopoprawki - 4, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawkami pozytywnie. 

Ad.7 Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym 

przygotowaniu w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego dotyczącego wspólnego 

przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup 

 i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii 

Elektrycznej. 

Projekt uchwały przedstawiła kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów I. 

Kundera. 

Poinformowała, że podjęcie uchwały jest podyktowane czynnikami ekonomicznymi  

w związku ze wspólnym przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej  

w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. Polega na zrzeszeniu kilku gmin w ramach 

Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej , co daje możliwość na zmniejszenie kosztów zakupu 

energii elektrycznej poszczególnym jednostkom. 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 4, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 
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Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Ad.8 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. 

Projekt uchwały przedstawiła pełnomocnik Wójta Gminy Masłów ds. profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych – W. Lis. 

Omówiła poszczególne zadania własne Gminy wynikające z ustawy wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. 

Poinformowała, że celem programu jest zmniejszenie zjawisk nadużywania alkoholu  

i narkotyków szczególnie przez dzieci i młodzież oraz, że zgodnie z ustawą jest to zadanie 

własne gminy. Źródłem finansowania Programu są środki, które wpłyną do budżetu z opłat za 

wydanie pozwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych. Program jest podzielony na pięć 

zadań: 

-Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób 

uzależnionych od alkoholu  

- Udzielenie rodzinom, u których występuje problem alkoholu lub narkomani pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

 -Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani. 

- Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych służących rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych.  

- Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13 i 15 

ustawy – zadanie to wykonywane jest bez ponoszonych dodatkowych kosztów. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 4, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Ad.9 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego – 2017. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy-M. Kumór. 

Poinformowała, że uchwała zawiera wykaz wydatków, które nie wykonały się w roku 

bieżącym, a na które zostały zaciągnięte zobowiązania w roku bieżącym. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 4, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
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Ad.10 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego  

w 2018 roku. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy-M. Kumór. 

Poinformowała, że przedstawiony projekt uchwały dotyczy pomocy rzeczowej dla Powiatu 

Kieleckiego w realizacji zadań pn.: 

1. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0315T w msc. Masłów Pierwszy ul. 

Podklonówka” w formie opracowania dokumentacji projektowej, w 2018 roku  

w kwocie 70.000,00zł. 

2. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0315T w msc. Mąchocice Kapitulne 

(Górne)” w formie opracowania dokumentacji projektowej, w 2018 roku w kwocie 

70.000,00zł. 

3. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0312T od msc. Wola Kopcowa do 

Domaszowic” w formie opracowania dokumentacji projektowej, w 2018 roku  

w kwocie 50.000,00zł 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 4, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Ad.11 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego  

w 2018 roku. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy-M. Kumór. 

Poinformowała, że udziela się pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego: 

W realizacji zadań inwestycyjnych pn: 

1. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0595T w msc. Barcza” współfinansowanie 

do wysokości 25% zadania, w 2018 roku w kwocie 100.000,00zł. 

2. „Wykonanie chodnika jednostronnego oraz modernizacja rowu przydrożnego wzdłuż drogi 

powiatowej 0312T w Woli Kopcowej i Masłowie Pierwszym od pętli autobusowej do drogi nr 

745 (lotnisko), etap III (dł. Ok. 900mb)”, współfinansowanie do wysokości 50% wartości 

zadania, a w 2018 roku w kwocie 400.000,00zł. 

W realizacji zadania remontowego pn.: 

1. „Remont nawierzchni asfaltowej oraz odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej 0315T na 

odcinku od ul. Podklonówka w Masłowie Pierwszym do skrzyżowania z drogą gminną nr 

344002T w Mąchocicach Kapitulnych (Górnych o dł. Ok. 1100mb)”, współfinansowanie do 

wysokości 50% wartości zadania, w 2018 roku w kwocie 160.000,00zł. 
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GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 4, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Ad.12 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/260/2016 Rady Gminy 

Masłów z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 

Kieleckiego w 2017 roku. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy-M. Kumór. 

Poinformowała, że przedstawiony projekt uchwały dotyczy  środków  na sfinansowanie zadania pn. 

„Modernizacja drogi powiatowej Nr 0309T od skrzyżowania z ulicą ks. J. Marszałka w kierunku 

Dąbrowy do skrzyżowania z drogą krajową” w formie opracowania dokumentacji projektowej w 2017 

roku w kwocie 198.030,00zł w 2018 roku w kwocie 84.870,00zł oraz zadania pn.: 

„Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0321T w msc. Mąchocice Scholasteria” w formie 

opracowania dokumentacji projektowej, w 2017 roku w kwocie 35.178,00zł. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - 4, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Ad.13 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. 

Poinformowała również o autopoprawkach wprowadzonych do przedstawianego projektu 

uchwały. Autopoprawka  dotyczy rezygnacji z przesunięcia dochodów z wpływów z podatku 

od nieruchomości na podatek rolny. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z uwzględnieniem autopoprawki - 4, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawkami pozytywnie. 

Ad.14 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 
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budżetowej.  

Wprowadzono również autopoprawkę wprowadzoną do projektu uchwały budżetowej polegającą na 

rezygnacji z przesunięcia dochodów  wpływów z podatku od nieruchomości na podatek rolny. 

 

GŁOSOWANIE: 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z uwzględnieniem autopoprawki - 4, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawkami pozytywnie. 

 

Ad.15 Sprawy różne i wniesione. 

Spraw innych nie zgłaszano. 

 

Ad.16 Zakończenie obrad 

Po wyczerpaniu tematyki Zastępca Przewodniczącej Komisji podziękował za udział  

w komisji  i o godzinie 15:41 zamknął  obrady. 

 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokółowała:  A. Bandrowska   

 

Podpisał: 

Zastępca Przewodniczącej 

Komisji Budżetu i Finansów 

/-/Mirosław Januchta 


