
PROTOKÓŁ Nr XXXIX/39/2021 

                 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

          w dniu 20.12.2021r. 

 

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 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 XXXVIII/38/2021 z poprzedniej Komisji. 

5. Projekty uchwały w sprawie: 

a. porozumienia międzygminnego Gminy Masłów i Gminą Sobków w zakresie 

działalności rodzinnego domu pomocy. 

b. przystąpienia Gminy Masłów do realizacji programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej”- edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego. 

c. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. 

d. zgody na przekazanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Masłów 

Pierwszy ul. Spokojna za cmentarzem – etap II. 

e. o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowej o charakterze użyteczności 

publicznej na terenie gminy Masłów w ramach „Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 

f. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. 

g. wyrażenia zgody trwałemu zarządcy  na zawarcie umowy użyczenia na okres 

powyżej 3 lat. 



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

i. zasad przyznawania oraz wysokości diet przysługujących radnym rady Gminy 

Masłów. 

j. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży 

pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych. 

k. zmiany uchwały budżetowej Gminy. 

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

ł. zmiany uchwały Nr XLIV/443/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2017 

roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu kieleckiego w latach 2018 -

2021. 

m. Uchylenia uchwały Nr XXVIII/314/2021 Rady Gminy Masłów  z dnia 28 stycznia 

2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. 

n. uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego -  

2021. 

6. Sprawy inne. 

7. 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 20.12.2021 roku o godzinie 12:30 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 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 w sprawie przyjęcia porządku obrad:  

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

Głosowanie imienne: 

Za (5) 

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

Szymczuch 

Nieobecni (1) 

Piotr Zegadło 

 

Ad.4  

Zatwierdzenie protokołu  Nr XXXVIII/39/2021 z poprzedniej Komisji.  

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

wniosek w sprawie treści zawartych w protokole. 

 

GŁOSOWANIE 

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

Głosowanie imienne: 

Za (4) 

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

Przeciw(1) 

Tomasz Ksel 

Nieobecni (1) 

Piotr Zegadło 

Komisja zatwierdziła Protokół nr XXXVIII/38/2021 z poprzedniego posiedzenia Komisji 

Budżetu i Finansów. 

 

Ad.5a Projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego Gminy Masłów z Gmina 

Sobków w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy. 



 

- Godz. 12:58 do obrad Komisji dołącza Radny P. Zegadło.  

 Projekt uchwały przedstawiła Z-ca Wójta Gminy. Poinformowała, że porozumienie 

dotyczy przyjęcia mieszkańca gminy Sobków do rodzinnego domu pomocy prowadzonego na 

terenie Gminy Masłów w miejscowości Domaszowice. Opłatę za pobyt w rodzinnym domu 

pomocy ponosi osoba skierowana w wysokości i terminie określonym w decyzji 

administracyjnej. 

 

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. 

 

Ad.5b Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Masłów do realizacji programu 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 w ramach Funduszu 

Solidarnościowego. 

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

Funduszu Solidarnościowego  został ogłoszony nabór wniosków na realizację Programu 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Program adresowany jest do 

dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności. Projekt realizowany będzie  w 

okresie od stycznia 2022 do 31.12.2022r. Wsparciem asystenta objętych zostanie ok. 60 osób 

z niepełnosprawnościami, którym zostaną przyznane usługi asystenckie na łączna liczbę 

35 400 planowanych godzin usług. Całkowita wartość programu wynosi 1 521 228,00zł 

 

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. 

 



Ad5.c Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. 

 Projekt uchwały przedstawiła Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Poinformowała, że 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-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. 

 

Ad.5d Projekt uchwały w sprawie zgody na przekazanie odcinka sieci wodociągowej w 

miejscowości Masłów Pierwszy ul. Spokojna za cmentarzem – etap II. 

 Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki 

Przestrzennej. Poinformował, że Gmina Masłów z własnych środków finansowych 

wybudowała urządzenia i sieć wodociągową wymienioną w treści uchwały. Dla zapewnienia 

prawidłowej eksploatacji utrzymania w należytym stanie takich urządzeń Gmina Masłów 

wnosi majątek objęty niniejszą uchwałą do Międzygminnego Związku Wodociągów i 

Kanalizacji w Kielcach. Gmina Masłów pozostaje właścicielem wnoszonego majątku. 

Wartość przekazywanej sieci wodociągowej wynosi 393 600,00zł. 

 



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.  

 

Ad.5e Projekt uchwały w sprawie o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowej o 

charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Masłów w ramach „Funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”. 

 Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy. Poinformował, że zapewnia się 

uruchomienie linii autobusowej o charakterze użyteczności publicznej od dnia 01.01.2022r. 

następującą linię komunikacyjną na terenie Gminy Masłów: 

- Mąchocice Kapitulne- Dąbrowa przez Masłów Drugi ( 11 kursów w dni powszednie i  6 

kursów w weekend) 

- Mąchocice Kapitulne- Dąbrowa przez Masłów Pierwszy ( 6 kursów w dni powszednie i  2 

kursy w weekend) 

- Barcza – Domaszowice przez Dolinę Marczakową ( 14 kursów w dni powszednie i  7 

kursów w weekend) 

- Barcza – Masłów Pierwszy przez Dolinę Marczakową ( 14 kursów w dni powszednie i  7 

kursów w weekend) 

- Ciekoty – Domaszowice przez Wolę Kopcową. ( 22 kursy w dni powszednie i  14 kursów w 

weekend) 

Zadanie przewiduje dopłatę do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności 

publicznej wynoszącą nie więcej niż 3 zł. Z wnioskiem o dofinansowanie może wystąpić 

organizator publicznego transportu zbiorowego: gmina, powiat, województwo, związek 

międzygminny. 

 

GŁOSOWANIE 

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

Głosowanie imienne: 

Za (5) 

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



Wstrzymujący się (1) 

Ryszard Szymczuch 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.  

 

Ad.5f Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami.  

 Projekt uchwały przedstawiła pracownica referatu Rolnictwa Gospodarki Komunalnej  

i Ochrony Środowiska. Poinformowała, że zmiana wzoru deklaracji wynika ze zmiany stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzór został dostosowany do 

obowiązujących przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

 GŁOSOWANIE 

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

Głosowanie imienne: 

Za (5) 

Tomasz Ksel, Andrzej Pedrycz, Ryszard Filipowicz, Piotr Zegadło, Ryszard Szymczuch 

Przeciw (1) 

Zenon, Adam Pedrycz,  

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.  

 

Ad.5g Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody trwałemu zarządcy  na zawarcie umowy 

użyczenia na okres powyżej 3 lat. 

 Projekt uchwały przedstawił kierownik referatu Rolnictwa Gospodarki Komunalnej  i 

Ochrony Środowiska. Poinformował, że decyzją Wójta Gminy nieruchomość oznaczona 

numerem ewidencyjnym 874/2 położona w Masłowie Pierwszym została przekazana w trwały 

zarząd Zespołowi Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie  na cele statutowe szkoły. 

 Pismem z dnia 22.11.2021r. Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Masłowie zwróciła 

się o wyrażenie zgody na zawarcie  nieodpłatnej umowy użyczenia zabudowanej budynkiem 

hali sportowej części działki 875/8 położonej w Masłowe Pierwszy na okres 7 lat na rzecz 

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”, celem umieszczenia 

niszczarki do tworzyw sztucznych wraz z energorowerami spinningowymi, w ramach 

przedsięwzięcia I.III.12 Podnoszenie wiedzy i świadomości społeczności lokalnej w zakresie 

ochrony środowiska.  



GŁOSOWANIE 

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

Głosowanie imienne: 

Za (5) 

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

Szymczuch 

Wstrzymujący się (1) 

Tomasz Ksel, 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.  

 

Ad.5h Projekt uchwały w sprawie zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych sołtysom.  

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

tytułu udziału w sesjach rady Gminy Masłów oraz za wykonywanie innych zadań zgodnie ze 

statutem jednostki pomocniczej przysługiwać będzie za każdy miesiąc kalendarzowy 

zryczałtowana dieta w wysokości 465,00zł. Dieta będzie pomniejszana za każda nieobecność 

na sesji Rady Gminy. 

W dyskusji Radny T. Ksel zapytał o wypłacane w ostatnim czasie zwroty kosztów podróży 

służbowych Sołtysom. Z-ca Wójta udzieliła odpowiedzi, że w ostatnich latach nie były 

wypłacane zwroty kosztów podróży służbowych. 

Radny R. Szymczuch zaproponował podwyżkę diety sołtysa do kwoty 500,00zł w zamian za 

obniżkę wynagrodzenia za inkaso podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami. 

 

GŁOSOWANIE 

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

Głosowanie imienne: 

Za (4) 

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

Przeciw (2) 

Tomasz Ksel, Ryszard Szymczuch 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. 

 

Ad.5i Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania oraz wysokości diet przysługujących 

radnym rady Gminy Masłów. 

 Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy. Poinformował, ze projekt uchwały 

ustala miesięczną zryczałtowana wysokość diety  przysługującą radnemu rady gminy 



Masłów, zróżnicowaną w zależności od pełnionej funkcji, w tym: dla : 

1. Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 2.100,00zl. 

2. Wiceprzewodniczących rady Gminy w wysokości 1.300,00zł 

3. Przewodniczących Komisji w wysokości 1.300,00zł 

4. Zastępcy Przewodniczącego Komisji w wysokości 1.100,00zł 

5. Pozostałych radnych Rady Gminy 800,00zł 

Radnemu, który pełni funkcje reprezentanta Gminy Masłów w organach związku 

międzygminnego przysługuje dodatkowa dieta w kwocie 450,00 złotych miesięcznie. 

 W dyskusji Radny Z .Pedrycz stwierdził, że jest to nielogiczne jest podnoszenie diet 

radnych, które poprzedzone było podwyżkami dla mieszkańców podatków oraz opłaty za 

gospodarowanie odpadami. Radny T. Ksel powiedział, że funkcja radnego jest funkcją 

społeczną i nie został radnym aby poprawić swoja sytuację materialną oraz odniósł się do 

podwyżek pracowników Urzędu Gminy, dla których praca w Urzędzie jest podstawowym 

źródłem dochodu. Radny T. Ksel poprosił inicjatorów projektu uchwały o nie podnoszenie 

jego diety. Przeciw podwyżkom opowiedział się również Radny R. Szymczuch. 

 

GŁOSOWANIE 

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

Głosowanie imienne: 

Za (3) 

Andrzej Pedrycz, Ryszard Filipowicz, Piotr Zegadło,  

Przeciw (3) 

Tomasz Ksel, Ryszard Szymczuch, Zenon, Adam Pedrycz, 

Komisja negatywnie opiniuje projekt uchwały. 

 

Ad.5j Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach 

pożarniczych. 

 Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy. Poinformował, że projekt uchwały 

przewiduje zwiększenie ekwiwalentu do 20,00zł za każdą godzinę udziału w działaniu 

ratowniczym i do 12 złoty za godzinę za udział w szkoleniu pożarniczym ( w tym 

ćwiczeniach ratowniczych ) bez rozgraniczenia miejsca szkolenia. Dodatkowo projekt 

uchwały przewiduje ekwiwalent pieniężny w wysokości 9,00zł za każdą godzinę udziału w 



innych działaniach na rzecz Gminy Masłów lub jej mieszkańców zleconych przez Wójta. 

 

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.  

 

Ad.5k 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 uchwały budżetowej na 2022 rok. 

  

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. 

 

Ad.5l 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. Skarbnik omówiła również autopoprawki wprowadzone do uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata na 2022- 2029. 

 

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. 

 

Ad.5ł Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/443/2021 Rady Gminy Masłów z 

dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu kieleckiego 

w latach 2018 -2021. 

 Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Poinformowała, że uchwałą nr 

XLIV/443/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku Rada Gminy wyraziła zgodę na udzielenie 

pomocy rzeczowej dla Powiatu w formie opracowania dokumentacji projektowej koniecznej 

do realizacji 3 zadań w tym dla zadania: 

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

Pierwszy ul. Podkolanówka”; 

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

Kapitulne (Górne)”. 

 Aktualnie opracowana dokumentacja nie spełnia wymogów do uzyskania pozwolenia 

na budowę. W celu uzyskania pozwolenia należy wykonać dodatkowe prace związane z 

odwodnieniem drogi. Przedłożone przez projektanta warunki kontynuacji prac projektowych 

są sprzeczne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i nie mogą być zaakceptowane 

przez zamawiającego – Gminę Masłów. Ze względu na brak możliwości rozliczenia zadania 

w 2021 roku, uzasadnione jest wydłużenie terminu udzielenia pomocy rzeczowej do roku 

2022. 

 

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. 

 

Ad.5m Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/314/2021 Rady Gminy 

Masłów  z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 



Kieleckiego. 

 Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Poinformowała, że Uchwałą Nr 

XXVIII/314/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego, dotyczy udzielenia przez Gminę Masłów dotacji 

Powiatowi, w kwocie 30.000,00zł, z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. „Uregulowanie 

spływu wód pod drogą powiatową nr 0308T (na działce 458/1) w Dolinie Marczakowej”. 

Ze względu na brak możliwości wykonania tego zadania przez Powiat kielecki w 2021 roku, 

uchwala zostaje uchylona. Zadanie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2022 rok. 

 

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. 

 

Ad.5n Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z 

upływem roku budżetowego – 2021. 

 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 – 1; nieobecni – 0 

Głosowanie imienne: 

Za (5) 

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

Brak głosu (1) 

Ryszard Filipowicz, 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. 

 

Ad. 6 

Sprawy Inne 

Uwag i wniosków nie zgłoszono. 



 

Ad.7 

Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący komisji podziękował za udział w komisji  

i o godz. 16:49 zamknął obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokółowała:  A. Kmieć 

Podpisał: 

Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów 

  /-/Zenon Pedrycz 

 

 

 

 

 

 

 

 


