
PROTOKÓŁ Nr XXIII/23/2020 

                 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

          w dniu 21.09.2020r. 

 

Naradę prowadziła Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. Zenon Pedrycz 

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

Wójt Gminy – T. Lato, Z-ca Wójta M. Dolezińska- Włodarczyk, Sekretarz Gminy – Z. 

Zagnański, Skarbnik Gminy –  M. Kumór, Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska- W. Fąfara, Kierownik Referatu Budownictwa i 

Gospodarki Przestrzennej – D. Korczyński, Księgowa Instytucji Kultury – W. Kamieniecka. 

    

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Zatwierdzenie protokołu Nr XXII/22/2020 z poprzedniej Komisji. 

5. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za I 

półrocze 2020 roku. 

6. Przedstawienie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I 

półrocze 2020 roku. 

7. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji 

kultury za I półrocze 2020 roku. 

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 

działce nr 28/2 położonej w Ciekotach stanowiącej własność Gminy Masłów. 

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na służebność przesyłu na działce nr 

193/2 położonej w Mąchocicach – Scholasterii stanowiącej własność Gminy Masłów. 

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem przez dotychczasowego 

najemcę nieruchomości gruntowej oznaczonej  nr 901/1, położonej w Mąchocicach 

Kapitulnych przy ul. Szkolnej 9. 

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

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów 

na lata 2020- 2029. 

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/78/2019 Rady Gminy Masłów z 



dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 

Kieleckiego w 2020 roku. 

14. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/184/2020 Rady gminy Masłów 

z dnia 30 stycznia 2020 roku, w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Masłów Nr 

XXVIII/241/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wynagrodzenia inkasentów z 

tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości. 

15. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI185/2020 Rady Gminy Masłów 

z dnia 30 stycznia 2020 roku, w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na 

obszarze Gminy Masłów. 

16. Sprawy różne i wniesione. 

17. 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 

21.09.2020 roku o godzinie 14:30, w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 

II w Masłowie odbyło się wspólne posiedzenie: 

- Komisji Budżetu i Finansów. 

- Komisji ds. Inwestycji. 

- Komisji Ochrony Środowiska Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. 

- Komisji Oświaty, Kultury. Pomocy Społecznej i Promocji Gminy. 

Posiedzenie otworzył i przewodniczący Rady Gminy i przekazał prowadzenie obrad 

Przewodniczącemu Komisji Budżetu i Finansów. 

 

Ad.2  Stwierdzenie quorum. 

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 5 z 6 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 XXII/22/2020 z poprzedniej Komisji.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, poinformował, że nie wpłynął żaden wniosek  

w sprawie treści zawartych w protokole. 

 

GŁOSOWANIE 

Za-5; przeciw- 0; wstrzymujących się- 0; brak głosu – 0; nieobecni – 1 

Głosowanie imienne: 

Za (5) 

Zenon, Adam Pedrycz, Tomasz Ksel, Andrzej Pedrycz, Ryszard Filipowicz, Piotr Zegadło 

Nieobecni (1) 

Ryszard Szymczuch. 

 

Komisja zatwierdziła Protokół nr XXII/22/2020 z poprzedniego posiedzenia Komisji 

Budżetu i Finansów. 

 

Ad.5 Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za I półrocze 

2020 roku. 

  

 Informację  przedstawiła Skarbnik Gminy. Szczegółowo omówiła pozycje informacji. 

 

Komisja Budżetu i Finansów zapoznała się i przyjęła nie wnosząc uwag informację o 

przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za I półrocze 2020 roku. 

 

Ad. 6 Przedstawienie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I 

półrocze 2020 roku. 

  

 Informację  przedstawiła Skarbnik Gminy. Szczegółowo omówiła pozycje informacji. 

 

Komisja Budżetu i Finansów zapoznała się i przyjęła nie wnosząc uwag informację o 

kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku. 

 

Ad.7 Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury 

za I półrocze 2020 roku. 

 

 Informacje przedstawiła księgowa instytucji kultury szczegółowo omówiła pozycje 



informacji. 

 

Komisja Budżetu i Finansów zapoznała się i przyjęła nie wnosząc uwag informację o 

przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku. 

  

Ad.8 Projekt uchwały w wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 

28/2 położonej w Ciekotach stanowiącej własność Gminy Masłów.    

 

 Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i 

Ochrony Środowiska, poinformował, że podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia 

ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na rzecz spółki PGE Dystrybucja 

S.A. podyktowane jest faktem, ze na nieruchomości oznaczonej numerem 28/2 położonej w 

Ciekotach wybudowana zostanie stacja transformatorowa kontenerowa. Ustanowienie 

służebności przesyłu ma na celu udostępnienie przedsiębiorcy nieruchomości gminnej, w celu 

wykonywania niezbędnych z budową, eksploatacją, konserwacją, modernizacją, remontami, 

usuwaniem awarii oraz wykonywaniem przebudowy urządzeń i instalacji. W umowie 

zawartej w formie aktu notarialnego o ustanowieniu służebności przesyłu, której integralną 

część będzie stanowiła mapa określająca zakres służebności przesyłu. 

 

GŁOSOWANIE 

Za-5; przeciw- 0; wstrzymujących się- 0; brak głosu – 0; nieobecni – 1 

Głosowanie imienne: 

Za (5) 

Zenon, Adam Pedrycz, Tomasz Ksel, Andrzej Pedrycz, Ryszard Filipowicz, Piotr Zegadło 

Nieobecni (1) 

Ryszard Szymczuch. 

  

Ad.9 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na służebność przesyłu na działce nr 193/2 

położonej w Mąchocicach – Scholasterii stanowiącej własność Gminy Masłów.  

 

 Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i 

Ochrony Środowiska, poinformował, że podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia 

ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na rzecz spółki PGE Dystrybucja 

S.A. podyktowane jest faktem, że na nieruchomości oznaczonej numerem 193/2 położonej w 

Mąchocicach Scholasterii wybudowana zostanie stacja transformatorowa kontenerowa. 



Ustanowienie służebności przesyłu ma na celu udostępnienie przedsiębiorcy nieruchomości 

gminnej, w celu wykonywania niezbędnych z budową, eksploatacją, konserwacją, 

modernizacją, remontami, usuwaniem awarii oraz wykonywaniem przebudowy urządzeń i 

instalacji. W umowie zawartej w formie aktu notarialnego o ustanowieniu służebności 

przesyłu, której integralną część będzie stanowiła mapa określająca zakres służebności 

przesyłu. 

 

GŁOSOWANIE 

Za-5; przeciw- 0; wstrzymujących się- 0; brak głosu – 0; nieobecni – 1 

Głosowanie imienne: 

Za (5) 

Zenon, Adam Pedrycz, Tomasz Ksel, Andrzej Pedrycz, Ryszard Filipowicz, Piotr Zegadło 

Nieobecni (1) 

Ryszard Szymczuch. 

 

Ad.10 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem przez dotychczasowego 

najemcę zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 901/1, położonej w 

Mąchocicach Kapitulnych przy ul. Szkolnej 9. 

 

 Projekt uchwały przestawił Pracownica Referatu Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i 

Ochrony Środowiska, poinformowała, że przedmiotem najmu jest działka oznaczona 

numerem 901/1 o pow. 0,1497ha wraz z częścią budynku o pow. 128,4m².   

 Z wnioskiem o przedłużenie umowy najmu nieruchomości objętej treścią niniejszej 

uchwały wystąpił dotychczasowy najemca który w/w nieruchomość przeznaczył na 

prowadzenie lecznicy dla zwierząt. 

 

GŁOSOWANIE 

Za-5; przeciw- 0; wstrzymujących się- 0; brak głosu – 0; nieobecni – 1 

Głosowanie imienne: 

Za (5) 

Zenon, Adam Pedrycz, Tomasz Ksel, Andrzej Pedrycz, Ryszard Filipowicz, Piotr Zegadło 

Nieobecni (1) 

Ryszard Szymczuch. 

  

- Godz. 15:45 – Radny R. Szymczuch dołącza do obrad Komisji. 

 



Ad. 11 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów. 

 

 Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Szczegółowo omówiła zmiany, które 

wpłynęły na zmianę uchwały budżetowej dotyczące poszczególnych zadań realizowanych w 

ramach bieżącego budżetu gminy Masłów. 

 

W dyskusji poruszono temat realizacji zadania pn. „Projekt budowlany oraz budowa drogi 

gminnej wraz z chodnikiem ul. Podklonówka II w Masłowie Pierwszym”  

 

GŁOSOWANIE 

Za-5; przeciw- 0; wstrzymujących się- 1; brak głosu – 0; nieobecni – 0 

Głosowanie imienne: 

Za (5) 

Zenon, Adam Pedrycz, Tomasz Ksel, Andrzej Pedrycz, Ryszard Filipowicz, Piotr Zegadło 

Wstrzymujących się (1) 

Ryszard Szymczuch. 

 

Ad.12 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów 

na lata 2020- 2029. 

 

  Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Poinformowała, że zmiany w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian wprowadzonych do uchwały 

budżetowej 

 

GŁOSOWANIE 

Za-5; przeciw- 0; wstrzymujących się- 1; brak głosu – 0; nieobecni – 0 

Głosowanie imienne: 

Za (5) 

Zenon, Adam Pedrycz, Tomasz Ksel, Andrzej Pedrycz, Ryszard Filipowicz, Piotr Zegadło 

Wstrzymujących się (1) 

Ryszard Szymczuch. 

 

Ad. 13 Projekt uchwały  w sprawie zmiany uchwały nr V/78/2019 Rady Gminy Masłów z 

dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w 

2020 roku. 



 Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, poinformowała, że  zmiana uchwały 

polega na zwiększeniu kwoty udzielanej przez Gminę Masłów pomocy rzeczowej do 

wysokości 35.500,00zł tj. o kwotę 7.500,00zł. 

W związku z wejściem w życie w dniu 25.10.2019 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych nastąpiła zmiana w ustawie o drogach publicznych, która stawia 

wymogi, aby podczas projektowania dróg , chodników itp. Projektować jednocześnie kanał 

teletechniczny pod przyszłą infrastrukturę teletechniczną. Spowodowało to zwiększenie 

zakresu robót projektowych. 

Dokumentacja wykonana przez projektanta nie uwzględniała zaprojektowania kanału 

technologicznego albowiem nie był on wymagany. W chwili obecnej złożenie dokumentacji 

projektowej bez kanału technologicznego do Starostwa Powiatowego uniemożliwia uzyskanie 

skutecznego pozwolenia na budowę. Jego uzyskanie wiąże się z wykonaniem aktualnych map 

do celów projektowych, wykonaniem projektu, niezbędnymi uzgodnieniami z ZUDP.   

 

GŁOSOWANIE 

Za-6; przeciw- 0; wstrzymujących się- 0; brak głosu – 0; nieobecni – 0 

Głosowanie imienne: 

Za (6) 

Zenon, Adam Pedrycz, Tomasz Ksel, Andrzej Pedrycz, Ryszard Filipowicz, Piotr Zegadło, 

Ryszard Szymczuch 

 

Ad. 14 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/184/2020 Rady gminy Masłów 

z dnia 30 stycznia 2020 roku, w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Masłów Nr 

XXVIII/241/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wynagrodzenia inkasentów z tytułu 

poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości. 

 

 Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, poinformowała, że uchylenie w/w 

uchwały spowoduje, że inkaso powierzone będzie sołtysom gminy. 

 

GŁOSOWANIE 

Za-6; przeciw- 0; wstrzymujących się- 0; brak głosu – 0; nieobecni – 0 

Głosowanie imienne: 

Za (6) 

Zenon, Adam Pedrycz, Tomasz Ksel, Andrzej Pedrycz, Ryszard Filipowicz, Piotr Zegadło, 

Ryszard Szymczuch 

 



Ad. 15 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI185/2020 Rady Gminy Masłów 

z dnia 30 stycznia 2020 roku, w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy 

Masłów. 

  

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, poinformowała, że uchylenie w/w 

uchwały spowoduje, że inkaso powierzone będzie sołtysom gminy. 

 

GŁOSOWANIE 

Za-6; przeciw- 0; wstrzymujących się- 0; brak głosu – 0; nieobecni – 0 

Głosowanie imienne: 

Za (6) 

Zenon, Adam Pedrycz, Tomasz Ksel, Andrzej Pedrycz, Ryszard Filipowicz, Piotr Zegadło, 

Ryszard Szymczuch 

 

Ad. 16 Sprawy Inne. 

Radny T. Ksel pytał o możliwość zmiany rozkładu jazdy autobusu linii nr 10. 

Wójt odpowiedział, ze zmiany są wprowadzane na bieżąco na pisemny wniosek. 

 

Ad.17 Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział w komisji  

i  zamknął obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokółowała:  A. Kmieć 

     

Podpisał: 

Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów 

 

/-/Zenon Pedrycz 

 

 

 



 

 

 

 

 


