
PROTOKÓŁ Nr XXXI/31/2021 

                 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

          w dniu 26.04.2021r. 

 

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, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – A. Kułak, Kierownik Referatu 

Promocji i Rozwoju Gminy – A. Borycka,  Kierownik Budownictwa i Gospodarki 

Przestrzennej – D. Korczyński, Kierownik Referatu Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i 

Ochrony Środowiska. 

    

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Zatwierdzenie protokołu Nr XXX/30/2021 z poprzedniej Komisji. 

5. Ocena zasobów pomocy społecznej. 

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/310/2021 Rady Gminy 

Masłów z dnia 28 stycznia 2021w sprawie  uchwalenia Rocznego Programu 

Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami 

określonymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2021 rok. 

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

części działki nr 507 położonej w Brzezinkach oraz zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.  

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 

14/33 o powierzchni 0,1006 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa, w 

miejscowości Wiśniówka oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy. 

9. Projekt uchwały w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części 

działki nr 258/6 położonej w Woli Kopcowej, części działki nr 1033/8  położonej w 



Masłowie Drugim i części działki nr 875/1 położonej w Masłowie Pierwszym oraz 

zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

części działki nr 432/2 położonej w Mąchocicach Kapitulnych wraz ze 

zlokalizowanymi na niej budynkami gospodarczymi oraz zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy. 

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2021 – 

2029. 

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/54/2015 Rady Gminy Masłów z 

dnia 26 lutego 2015 r. 

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 25.01.2021 roku o godzinie 14:04 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 6 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-6; przeciw- 0; wstrzymujących się- 0; brak głosu – 0; nieobecni – 0 

Głosowanie imienne: 

Za (6) 

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

Szymczuch, Piotr Zegadło, 

 

Ad.4  

Zatwierdzenie protokołu  Nr XXX/30/2021 z poprzedniej Komisji.  

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

wniosek w sprawie treści zawartych w protokole. 

 

GŁOSOWANIE 

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

Głosowanie imienne: 

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

Szymczuch, Piotr Zegadło, 

Komisja zatwierdziła Protokół nr XXX/30/2021 z poprzedniego posiedzenia Komisji 

Budżetu i Finansów. 

 

Ad.5  

Ocena zasobów pomocy społecznej 

  

 Ocenę przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Szczegółowo 

omówiła pozycje oceny.  

Komisja zapoznała się i przyjęła Ocenę zasobów pomocy społecznej. 

 

GŁOSOWANIE 

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

Głosowanie imienne: 



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

Szymczuch, Piotr Zegadło, 

Komisja przyjęła ocenę nie wnosząc uwag. 

 

Ad.6  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/310/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 

28 stycznia 2021w sprawie  uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z 

Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.  

  

 Projekt uchwały przedstawiła Z-ca Wójta, poinformowała, że w związku z trwającym 

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 

niniejsza zmiana programu pozwoli na możliwość zorganizowania innej formy wypoczynku 

niż kolonie dla dzieci i młodzieży oraz dostosowanie zadania do obecnej sytuacji 

epidemiologicznej. 

  

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, Ryszard 

Szymczuch, Piotr Zegadło, 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały nie wnosząc uwag. 

 

Ad.7  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części 

działki nr 507 położonej w Brzezinkach oraz zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy.  

  

 Projekt uchwały przedstawił kierownik referatu Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i 

Ochrony Środowiska. Poinformował, że w związku z realizacją projektu budowy sieci 

kanalizacyjnej pn. „Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej” z 

udziałem unijnego Funduszu Spójności spółka „Wodociągi Kieleckie” dzierżawiła na 

podstawie umowy dzierżawy część działki oznaczoną numerem ewid. 507 położoną w 

Brzezinkach, będąca własnością Gminy Masłów i znajdująca się w trwałym zarządzie Szkoły 



Podstawowej w Brzezinkach z przeznaczeniem na umieszczenie tablic pamiątkowych. 

 W związku z tym, że termin dotychczasowej umowy upłynął w dniu 28.02.2021r., a 

okres trwałości ww. projektu i obowiązek informowania o dofinansowaniu unijnym upływa w 

dn. 28.02.2022r., „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem o zawarcie umowy 

na wskazany wyżej okres. 

 

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, Ryszard 

Szymczuch, Piotr Zegadło, 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały nie wnosząc uwag. 

 

Ad.8  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 14/33 o 

powierzchni 0,1006 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa, w miejscowości 

Wiśniówka oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 

 

 Projekt uchwały przedstawił kierownik referatu Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i 

Ochrony Środowiska. Poinformował, że przedmiotem dzierżawy część działki nr 14/33 o 

powierzchni 0,1006 ha położonej w miejscowości Wiśniówka. Teren ten jest dzierżawiony 

przez Firmę „Ekobox” Spółka Akcyjna, która jest zainteresowana kontynuacją dzierżawy. 

 

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, Ryszard 

Szymczuch, Piotr Zegadło, 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały nie wnosząc uwag. 

 

 

Ad.9 

Projekt uchwały w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 

258/6 położonej w Woli Kopcowej, części działki nr 1033/8  położonej w Masłowie Drugim i 



części działki nr 875/1 położonej w Masłowie Pierwszym oraz zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 

 

 Projekt uchwały przedstawił kierownik referatu Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i 

Ochrony Środowiska. Poinformował, że w związku z realizacją projektu budowy sieci 

kanalizacyjnej pn. „Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej” z 

udziałem unijnego Funduszu Spójności spółka „Wodociągi Kieleckie” dzierżawiła na 

podstawie umowy dzierżawy część działek będących własnością Gminy Masłów 

oznaczonych numerami: nr 258/6 położona w Woli Kopcowej, nr 1033/8 położona w 

Masłowie Drugim i nr 875/1 położona w Masłowie Pierwszym z przeznaczeniem na 

umieszczenie tablic pamiątkowych. 

 W związku z tym, że termin dotychczasowej umowy upłynął w dniu 28.02.2021r., a 

okres trwałości ww. projektu i obowiązek informowania o dofinansowaniu unijnym upływa w 

dn. 28.02.2022r., „Wodociągi Kieleckie„ Sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem o zawarcie umowy 

na wskazany wyżej okres. 

 

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, Ryszard 

Szymczuch, Piotr Zegadło, 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały nie wnosząc uwag. 

 

Ad. 10  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części 

działki nr 432/2 położonej w Mąchocicach Kapitulnych wraz ze zlokalizowanymi na niej 

budynkami gospodarczymi oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy. 

 

 Projekt uchwały przedstawił kierownik referatu Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i 

Ochrony Środowiska. Poinformował, że przedmiotem dzierżawy część działki nr 432/2  

położonej w miejscowości Mąchocice Kapitulne. Dotychczasowy najemca korzystał z 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i celem określonym w umowie najmu, 

wnosząc w terminie opłaty. Złożonym wnioskiem najemca zwrócił się o zawarcie kolejnej 



umowy najmu na dalszy okres. 

 

GŁOSOWANIE 

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

Głosowanie imienne: 

Za (5) 

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

Zegadło, 

Wstrzymujący się (1)  

Tomasz Ksel, 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały nie wnosząc uwag. 

 

Ad.11 

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. 

 Radni dopytywali o szczegóły nowych zadań inwestycyjnych wprowadzonych do 

uchwały budżetowej. 

 W dyskusji poruszono również temat dopłaty do komunikacji miejskiej.   

 

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, Ryszard 

Szymczuch, Piotr Zegadło, 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały nie wnosząc uwag. 

 

Ad. 12  

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2021 – 2029.

  

 Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Poinformowała, że zmiany w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian wprowadzonych do uchwały 

budżetowej. 



  

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, Ryszard 

Szymczuch, Piotr Zegadło, 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały nie wnosząc uwag. 

 

Ad.13  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/54/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 26 

lutego 2015 r. 

  

 Projekt uchwały przedstawiła Kierownik referatu Promocji i Rozwoju Gminy. 

Poinformowała, że zmiana dotyczy włączenia Miasta i Gminy Pierzchnica do kieleckiego 

Obszary Funkcjonalnego, która w dacie podejmowania uchwały w 2015 roku nie wchodziła w 

skład Porozumienia KOF. 

 

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, Ryszard 

Szymczuch, Piotr Zegadło, 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały nie wnosząc uwag. 

 

Ad. 14 

Sprawy Inne 

Wójt poinformował radnych o rozstrzygnięciu dwóch przetargów na zagospodarowanie 

odpadów komunalnych oraz na wywóz odpadów komunalnych. Po ostatniej sesji została 

podpisana umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych z Przedsiębiorstwem 

Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Promniku, natomiast oferty na wywóz odpadów nadal są 

sprawdzane. 

 

 

Ad.15 



Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący komisji podziękował za udział w komisji  

i o godz. 16:43 zamknął obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokółowała:  A. Kmieć 

Podpisał: 

Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów 

    /-/Zenon Pedrycz 

 

 

 

 

 

 

 

 


