
PROTOKÓŁ Nr XXVII/27/2020 

                 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

          w dniu 14.12.2020r. 

 

Naradę prowadził 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, Skarbnik Gminy –  M. 

Kumór, Sekretarz Gminy – Z. Zagdański,  

    

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Zatwierdzenie protokołu Nr XXVI/26/2020 z poprzedniej Komisji. 

5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2021. 

6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy części działki nr 258/6 o powierzchni 2 m² położonej w Woli Kopcowej 

oraz części działki 874/1 o powierzchni 2 m² położonej w Masłowie Pierwszym. 

7. Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych  jako wkładu 

własnego na realizację przewozów autobusowych o charakterze publicznym w ramach 

„Funduszu rozwoju przewozów autobusów o charakterze użyteczności publicznej”. 

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

roku budżetowego 2020. 

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy. 

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

na lata 2020- 2029. 

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/443/2017 Rady Gminy Masłów  

z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 

Kieleckiego w 2018, 2019 i 2020 roku. 

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX Rady Gminy Masłów z dnia 21 

maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego w 



latach 2020- 2022. 

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/135/2019 Rady Gminy Masłów z 

dnia 19 września 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kieleckiego w 2020 i 2021 roku. 

14. Sprawy inne. 

15. Zakończenie obrad 

 

Ad.1      

Otwarcie posiedzenia.  

Stosownie do § 65 Statutu Gminy Masłów przyjętego uchwałą Nr XXV/282/2020 

Rady Gminy Masłów z dnia 29 października 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 

3838) w dniu 14.12.2020 roku o godzinie 13:35 z wykorzystaniem środków porozumiewania się 

na odległość – zdalny tryb obradowania 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 obradom przewodniczył Przewodniczący 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. 

 

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, Ryszard 

Szymczuch. 

 

Nieobecni (1) 

Piotr Zegadło, 

 

Ad.4 Zatwierdzenie protokołu  Nr XXVI/26/2020 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, Ryszard 

Szymczuch. 

Nieobecni (1) 

Piotr Zegadło, 

 

Komisja zatwierdziła Protokół nr XXVI/26/2020 z poprzedniego posiedzenia Komisji 

Budżetu i Finansów. 

 

Ad.5 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. 

  

 Projekt uchwały przedstawiła Z-ca Wójta. Poinformowała, że prowadzenie działań 

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałanie 

narkomanii należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań przedstawiona jest w 

postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii, który corocznie jest uchwalany przez Radę Gminy. Program 

uwzględnia działania związane z profilaktyką , które będą skierowane  do wszystkich 

mieszkańców gminy Masłów, zarówno działania profilaktyczno – edukacyjne dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych jak też działania pomocowe skierowane do osób spożywających 

alkohol w sposób ryzykowny i szkodliwy. Środki na realizację Programu pochodzą z opłat za 



korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

  

 

GŁOSOWANIE 

Za-4; przeciw- 0; wstrzymujących się- 1; brak głosu – 0; nieobecni – 1 

Głosowanie imienne: 

Za (4) 

Zenon, Adam Pedrycz, Andrzej Pedrycz, Ryszard Filipowicz, Ryszard Szymczuch. 

Wstrzymujący się (1) 

Tomasz Ksel 

Nieobecni (1) 

Piotr Zegadło, 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały nie nosząc uwag. 

 

Ad. 6 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy części działki nr 258/6 o powierzchni 2 m² położonej w Woli Kopcowej oraz 

części działki 874/1 o powierzchni 2 m² położonej w Masłowie Pierwszym.  

 

 Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Rolnictwa Gospodarki Gruntami i 

Ochrony Środowiska. Poinformował, że teren był już wydzierżawiany wcześniej. Dzierżawcą 

był Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, który jest 

zainteresowany kontynuacją dzierżawy pod potrzeby ustawienia pojemników na odzież 

używaną. 

 

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, Ryszard 

Szymczuch. 

Nieobecni (1) 

Piotr Zegadło, 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały nie nosząc uwag. 

 

 

 



Ad. 7 Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych  jako wkładu 

własnego na realizację przewozów autobusowych o charakterze publicznym w ramach 

„Funduszu rozwoju przewozów autobusów o charakterze użyteczności publicznej”. 

 

 Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy. Poinformował, że na podstawie ustawy 

z dnia 16 maja 2019 roku o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej. Wojewoda Świętokrzyski ogłosiła nabór wniosków o 

dofinansowanie w 2021 zadań w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o 

charakterze użyteczności publicznej. Zadanie przewiduje dopłatę do 1 wozokilometra 

wynoszącą nie więcej niż 3,00zł. Z wnioskiem o dofinansowanie może wystąpić organizator  

publicznego transportu zbiorowego: gmina, powiat, województwo, związek międzygminny. 

 Przedmiotowa uchwała Rady Gminy Masłów jest niezbędnym załącznikiem do 

podpisania umowy o dofinansowanie zadania w ramach „Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”. 

 

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, Ryszard 

Szymczuch. 

Nieobecni (1) 

Piotr Zegadło, 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały nie nosząc uwag. 

 

Ad.8 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2020. 

 

 Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Poinformowała, że uchwała 

przedstawia wykaz wydatków, które nie wykonały się w roku bieżącym, a na które zostały 

zaciągnięte zobowiązania w roku bieżącym. 

 

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, Ryszard 

Szymczuch. 

Nieobecni (1) 

Piotr Zegadło, 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały nie nosząc uwag. 

 

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy. 

 

 Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Szczegółowo omówiła zmiany, które 

wpłynęły na zmianę uchwały budżetowej dotyczące poszczególnych zadań realizowanych w 

ramach bieżącego budżetu gminy Masłów. 

 Skarbnik omówiła również autopoprawki wprowadzone do projektu uchwały w 

sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok. 

 

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, Ryszard 

Szymczuch. 

Nieobecni (1) 

Piotr Zegadło, 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały nie nosząc uwag. 

 

Ad. 10 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. 

 Skarbnik omówiła również autopoprawki wprowadzone do projektu uchwały w 

sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2021 – 2029. 



 

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, Ryszard 

Szymczuch. 

Nieobecni (1) 

Piotr Zegadło, 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały nie nosząc uwag. 

 

Ad.11 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/443/2017 Rady Gminy Masłów  

z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w 

2018, 2019 i 2020 roku. 

 

 Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Poinformowała, że uchwałą Nr 

XLIV/443/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 

powiatu kieleckiego w 2018, 2019 i 2020 roku Rada Gminy Masłów wyraziła zgodę na 

udzielenie pomocy rzeczowej  dla Powiatu w formie opracowania dokumentacji projektowej 

dla 3- ch zadań w tym dla: 

- zadania nr 2 pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0315T w msc. Masłów 

Pierwszy ul. Podklonówka” za kwotę 50.676,00zł; 

- zadania nr 3 pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0315 T w msc. Mąchocice 

Kapitulne (Górne)” za kwotę 81.549,00zł 

 Aktualne opracowana dokumentacja nie spełnia wymogów do uzyskania pozwolenia 

na budowę w celu uzyskania pozwolenia należy wykonać dodatkowe prace projektowe  

związane z odwodnieniem drogi. Ustalono, że projektant przedłoży wycenę niezbędnych 

robót wraz z terminem ich realizacji, po otrzymaniu tego dokumentu podjęta zostanie 

ostateczna decyzja czy współpraca będzie kontynuowana.  

 Ze względu na brak możliwości rozliczenia zadania w 2020 roku, uzasadnione jest 

wydłużenie terminu udzielenia pomocy rzeczowej do roku 2021. Zmiana uchwały dotyczy 

zmiany roku w którym udzielona będzie pomoc. 

 

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, Ryszard 

Szymczuch. 

Nieobecni (1) 

Piotr Zegadło, 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały nie nosząc uwag. 

 

Ad.12 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX Rady Gminy Masłów z dnia 21 

maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego w latach 

2020- 2022. 

 

 Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Poinformowała, że uchwałą Nr 

IIX/227/2020 Rady Gminy Masłów z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Kieleckiego w latach 2020 – 2022, Rada Gminy Masłów wyraziła 

zgodę na udzielenie dotacji dla Powiatu w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa 

drogi powiatowej  nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne – Św. Katarzyna”, w łącznej 

kwocie 616.125,00zł. z tego : 

- w 2020 roku 263.895,00zł. 

- w 2021 roku 176.115,00zł. 

-  w 2022 roku 176.115,00zł. 

 Ze względu na niezrealizowanie wszystkich zaplanowanych robót w 2020 roku, 

Powiat Kielecki zwrócił się do Gminy z prośbą o przesunięcie płatności z roku 2020 na rok 

2021. Spowodowało to konieczność zmiany uchwały Rady Gminy w której wskazano 

dofinansowanie w latach: 

- w 2021 roku 440.010,00zł. 

- w 2022 roku 176.115,00zł. 

Zmiana uchwały nie wpływa na zmianę łącznej pomocy finansowej. 

 

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, Ryszard 

Szymczuch. 



Nieobecni (1) 

Piotr Zegadło, 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały nie nosząc uwag. 

 

Ad.13 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/135/2019 Rady Gminy Masłów z 

dnia 19 września 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kieleckiego w 2020 i 2021 roku. 

 

 Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Poinformowała, że uchwałą Nr 

XI/135/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 19 września 2019 roku w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego w latach 2020 – 2021, Rada Gminy Masłów 

wyraziła zgodę na udzielenie dotacji dla Powiatu w związku z realizacją zadania pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0312T polegająca na budowie chodnika w msc. Wola 

Kopcowa do Domaszowic”, w łącznej kwocie 555.000,00zł z tego w 2020 roku 250.000,00zł 

i w 2021 roku 305.000,00zł. 

 Ze względu na niezrealizowanie wszystkich zaplanowanych w 2020 roku robót, 

Powiat Kielecki zwrócił się do Gminy z prośba o przesunięcie części płatności w wysokości 

60.620,00zł z roku 2020 do roku 2021. Spowodowało to konieczność zmiany uchwały Rady 

Gminy, w której wskazano dofinansowanie w latach: 

- w 2020 roku w kwocie 189.380,00zl 

- w 2021 roku w kwocie 365.620,00zł.  

Zmiana uchwały nie wpływa na zmianę łącznej kwoty pomocy finansowej. 

 

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, Ryszard 

Szymczuch. 

Nieobecni (1) 

Piotr Zegadło, 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały nie nosząc uwag. 

 

Ad. 14 Sprawy Inne 

Uwag i wniosków nie zgłoszono 



 

Ad.15 Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział w komisji  

i o godz. 15:11 zamknął obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokółowała:  A. Kmieć 

     

Podpisał: 

Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów 

 

/-/Zenon Pedrycz 

 

 

 

 

 

 

 

 


