
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/38/2021 

                 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

          w dniu 22.11.2021r. 

 

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, Sekretarz Gminy – Z. Zagdański, Kierownik Centrum Usług Wspólnych – I. 

Kundera, Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej – D. Korczyński, 

Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – W. Fąfara, 

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Zatwierdzenie protokołu Nr XXXVII/37/2021 z poprzedniej Komisji. 

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Masłów za rok szkolny 

2020/2021. 

6. Informacja Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 

dotycząca komunalizacji działek nr 1099, 411/1, 411/2, 690, 535, 719, 603, 536, 501, 

570 i 640 położonych w obrębie ewidencyjnym Masłów pierwszy, stanowiących 

drogi. 

7. Projekty uchwały w sprawie: 

a. nabycia w drodze darowizny działki nr 204/8 o pow. 0,5805 ha położonej w 

Domaszowicach. 

b. zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Masłów. 

c. 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 2022 rok. 

d. zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom. 



e. zasad na jakich radnym Gminy Masłów przysługują diety. 

f. ustalenia wynagrodzenia Wójta gminy Masłów. 

g. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz udzielenia pomocy de 

minimis. 

h. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok. 

i. zmiany uchwały budżetowej Gminy. 

j. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2021 – 2029. 

k. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów 

własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

l. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2022 - 2029. 

ł. uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2022 rok. 

8. Sprawy inne. 

9. 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 22.11.2021 roku o godzinie 13:00 w trybie hybrydowym (stacjonarno – zdalnym) 

odbyło się wspólne posiedzenie: 

- Komisji Budżetu i Finansów, 

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

- Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, 

- Komisji ds. Inwestycji 

-  Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. 

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. 

 Radny S. Doleziński poprosił o zdjęcie z porządku obrad komisji pkt. 7d (projekt 

uchwały w sprawie zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży sołtysom) oraz 

pkt 7e ( projekt uchwały w sprawie zasad na jakich radnym Gminy Masłów przysługują diety)  

 

GŁOSOWANIE zdjęcie z porządku obrad pkt 7d 

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

Głosowanie imienne: 

Za (6) 

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

Ryszard Szymczuch 

 

GŁOSOWANIE zdjęcie z porządku obrad pkt 7e 

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

Głosowanie imienne: 

Za (6) 

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

Ryszard Szymczuch 

  

GŁOSOWANIE w sprawie przyjęcia porządku obrad ze zmianami:  

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

Głosowanie imienne: 

Za (6) 

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

Ryszard Szymczuch 

 

Ad.4  

Zatwierdzenie protokołu  Nr XXXVII/37/2021 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: 

Za (6) 

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

Ryszard Szymczuch 

Komisja zatwierdziła Protokół nr XXXVII/37/2021 z poprzedniego posiedzenia Komisji 

Budżetu i Finansów. 

 

Ad.5 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Masłów za rok szkolny 

2020/2021. 

 Informacje przedstawiła Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów. 

Szczegółowo omówiła pozycje informacji. 

 

GŁOSOWANIE 

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

Głosowanie imienne: 

Za (6) 

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

Ryszard Szymczuch. 

Komisja przyjęła informacje nie wnosząc uwag. 

 

Ad.6 

Informacja Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 

dotycząca komunalizacji działek nr 1099, 411/1, 411/2, 690, 535, 719, 603, 536, 501, 570 i 

640 położonych w obrębie ewidencyjnym Masłów pierwszy, stanowiących drogi. 

 Informację przedstawiła Pracownica Referatu Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i 

Ochrony Środowiska. Komisja zapoznała się z informacją nie wnosząc uwag. 

 

GŁOSOWANIE 

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

Głosowanie imienne: 

Za (6) 

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

Ryszard Szymczuch. 



Komisja przyjęła informacje nie wnosząc uwag. 

 

Ad.7 

Projekt uchwały w sprawie: 

 

a) nabycia w drodze darowizny działki nr 204/8 o pow. 0,5805 ha położonej w 

Domaszowicach. 

 Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy. Poinformował, że działka nr 204/8 o pow. 

0,5808 ha położona w Domaszowicach będąca droga stanowi współwłasność Parafii 

Rzymskokatolickiej p.w. Bł. Wincentego Kadłubka w Domaszowicach oraz osób fizycznych. 

 Współwłaściciele w/w działki zadeklarowali, że przekażą ją nieodpłatnie na rzecz 

Gminy Masłów w drodze darowizny. 

 Droga ta wraz z innymi ciągami komunikacyjnymi stanowić będzie sieć  gminnych 

dróg publicznych obsługujących ten teren sołectwa Domaszowice. 

 

GŁOSOWANIE 

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

Głosowanie imienne: 

Za (6) 

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

Ryszard Szymczuch 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. 

 

b) zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Masłów. 

 Projekt uchwały przedstawiła Z-ca Wójta Gminy. Poinformowała, że w związku z 

nowelizacją ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów,  

mieszkaniowym zasobie gminy poprzednia uchwała Rady Gminy Masłów nr 

XLIV/340/20210 utraciła moc i wymaga ponownego uchwalenia. 

 Zmiany uchwały z dnia 21 czerwca 2001 roku zobligowały gminy do uregulowania w 

uchwale Rady Gminy takich kwestii jak warunki jakie musi spełniać lokal wskazywany dla 

osób niepełnosprawnych czy zasad przyznawania lokali na realizację zadań jednostek 

samorządu terytorialnego realizowanych na zasadach przewidzianych w ustawie o pomocy 

społecznej. 



 

GŁOSOWANIE 

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

Głosowanie imienne: 

Za (6) 

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

Ryszard Szymczuch 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. 

 

c) 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 2022 rok. 

 Projekt uchwały przedstawiła Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Poinformowała, że projektowana uchwała ureguluje współpracę 

pomiędzy Gminą Masłów a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2022 roku, określając cele zakres i formy tej współpracy. 

Program w szczególności sprzyjać będzie kontynuowaniu i rozwijaniu partnerskiej 

współpracy pomiędzy gminą a organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego, dalszemu rozwojowi tych organizacji, stworzy mieszkańcom gminy 

szansę poszerzenia aktywności społecznej a także umożliwi zlecenie realizacji zadań gminy 

na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów określonych w ar.3 st. 3 ustawy. Zlecenie 

zadań może odbywać się w dwóch formach: wspierania realizacji zadania publicznego 

(dofinansowanie kosztów zadania)  oraz powierzenia realizacji zadania publicznego  

(sfinansowania całkowitych kosztów zadania). Przedmiotowa uchwała oznacza również 

realizację zasad partnerstwa i jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych. 

 

GŁOSOWANIE 

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

Głosowanie imienne: 

Za (6) 

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

Ryszard Szymczuch 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. 

 

d) zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom. 



 Zdjęto z porządku obrad. 

 

e) zasad na jakich radnym Gminy Masłów przysługują diety. 

 Zdjęto z porządku obrad. 

 

f) ustalenia wynagrodzenia Wójta gminy Masłów 

 Projekt uchwały przedstawiła Z-ca Wójta. Poinformowała, że Grupa Radnych 

przygotowała projekt uchwały w którym ustala się Wójtowi Gminy Masłów stawki 

wynagrodzenia miesięcznego z tytułu: 

 1. wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 10.250,00zł 

 2. dodatku funkcyjnego w kwocie 3.150,00zł. 

 Wójtowi Gminy Masłów, zgodnie z właściwymi przepisami, przysługują dodatkowo 

miesięcznie: dodatek specjalny i dodatek za wysługę lat. 

 Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – zmieniła dotychczasowy miesięczny limit 

maksymalnego wynagrodzenia. Limit ten został podwyższony do 11,2 krotności kwoty 

bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe, dotychczas była to kwota 7 – krotności kwoty bazowej. Oznacza to, że po 

zmianach limit ten będzie aktualnie wynosił 20.041,50zł. Zgodnie z ustawą i 

rozporządzeniem niezbędne jest ustalenie stawek wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego. Pozostałe dodatki: specjalny oraz za wysługę lat przysługują z mocy ustawy i 

rozporządzenia stanowiąc pochodną stawek wynagrodzenia zasadniczego i datku 

funkcyjnego.  

Radny P. Zegadło potwierdził, że wysokość stawki ma uzasadnienie w jakości świadczonej 

pracy. 

Radny T. Ksel przyznał, że Panu Wójtowi jak najbardziej należy się podwyżka, ale z uwagi 

na potrzebę ograniczenia w budżecie wydatków bieżących nie w maksymalnej wysokości 

proponowanej w przedstawionym projekcie uchwały. 

 

GŁOSOWANIE 

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

Głosowanie imienne: 



Za (5), Andrzej Pedrycz, Ryszard Filipowicz, Zenon, Adam Pedrycz, Piotr Zegadło, Ryszard 

Szymczuch 

Przeciw (1) 

Tomasz Ksel 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. 

 

g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz udzielenia pomocy de 

minimis. 

 Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały i szczegółowo stawki podatku 

informując, że proponowany projekt uchwały zakłada wzrost stawek podatku od 

nieruchomości o 7,7%. 

 

GŁOSOWANIE 

Za-3; przeciw- 2; wstrzymujących się- 1; brak głosu – 0; nieobecni – 0 

Głosowanie imienne: 

Za (5) 
Andrzej Pedrycz, Ryszard Filipowicz, Piotr Zegadło, Ryszard Szymczuch 

Przeciw (1) 

Tomasz Ksel, Zenon, Adam Pedrycz, 

Wstrzymujących się (1) 

Ryszard Szymczuch 

 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. 

 

h) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok. 

 Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały i szczegółowo stawki podatku 

informując, że proponowany projekt uchwały zakłada wzrost stawek podatku od środków 

transportowych o 7,5%. 

 

GŁOSOWANIE 

Za-3; przeciw- 2; wstrzymujących się- 1; brak głosu – 0; nieobecni – 0 

Głosowanie imienne: 

Za (5) 
Andrzej Pedrycz, Ryszard Filipowicz, Piotr Zegadło, Ryszard Szymczuch 

Przeciw (1) 

Tomasz Ksel, Zenon, Adam Pedrycz, 



Wstrzymujących się (1) 

Ryszard Szymczuch 

 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. 

 

i) 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.  

  

GŁOSOWANIE 

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

Głosowanie imienne: 

Za (5) 

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

Wstrzymujący się (1) 

Ryszard Szymczuch 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. 

 

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

Głosowanie imienne: 

Za (5) 

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

Wstrzymujący się (1) 

Ryszard Szymczuch 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. 

 

k) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 

nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Poinformowała, że proponowany 



projekt uchwały pozwoli na pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty a 

kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. 

 Skarbnik Gminy poinformowała, że w 2021 roku różnica pomiędzy dochodami z 

opłaty a kosztami funkcjonowania systemu wynosi 385.450,00zł 

 

GŁOSOWANIE 

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

Głosowanie imienne: 

Za (6) 

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

Ryszard Szymczuch 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. 

 

l) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2022 - 2029. 

 Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Szczegółowo omówiła każdy z 

punktów składowych projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2022 – 2029. 

 

GŁOSOWANIE 

Za-4; przeciw- 0; wstrzymujących się- 2; brak głosu – 0; nieobecni – 0 

Głosowanie imienne: 

Za (4) 

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

Wstrzymujący się (2) 

Ryszard Szymczuch, Tomasz Ksel 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. 

 

ł) uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2022 rok. 

 Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Szczegółowo omówiła projekt 

uchwały, wskazując najważniejsze zadania planowane do realizacji w 2022 roku. 

 

GŁOSOWANIE 

Za-4; przeciw- 0; wstrzymujących się- 2; brak głosu – 0; nieobecni – 0 



Głosowanie imienne: 

Za (4) 

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

Wstrzymujący się (2) 

Ryszard Szymczuch, Tomasz Ksel 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. 

 

Ad. 8 

Sprawy Inne 

Uwag i wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad.9 

Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący komisji podziękował za udział w komisji  

i o godz. 17:00 zamknął obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokółowała:  A. Kmieć 

Podpisał: 

Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów 

  /-/Zenon Pedrycz 

 

 

 

 

 

 

 

 


