
PROTOKÓŁ Nr XL/40/2022 

                 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

          w dniu 17.01.2022r. 

 

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 XXXIX/39/2021 z poprzedniej Komisji. 

5. Przyjęcie sprawozdania z prac komisji za 2021 rok. 

6. Projekty uchwały w sprawie: 

a. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 

deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 

b. wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu części 

nieruchomości zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 

Masłowie Pierwszym. 

c. przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci wodociągowej w miejscowości 

Masłów Pierwszy gm. Masłów. 

d. przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Masłów Pierwszy gm. Masłów. 

e. zmiany uchwały budżetowej Gminy. 

f. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2022-  2029. 

g. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. 

h. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Górno. 



i. zmiany uchwały nr XIX/227/2020 Rady Gminy Masłów z dnia 21 maja 2020 roku w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego w latach 2020- 2022. 

j. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów 

własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

k. zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Masłów. 

7. Sprawy inne. 

8. 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 17.01.2022 roku o godzinie 14:00 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 

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

Głosowanie imienne: 

Za (4) 

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

Wstrzymujących się (1) 

Tomasz Ksel 

Nieobecni (1) 

Piotr Zegadło 

 

Ad.4  

Zatwierdzenie protokołu  Nr XXXIX/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- 1; 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 XXXIX/39/2021 z poprzedniego posiedzenia Komisji 

Budżetu i Finansów. 

 

Ad.5  Przyjęcie sprawozdania z prac komisji za 2021 rok. 

Komisja zapoznała się i przyjęła sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Finansów. 

 

GŁOSOWANIE:  

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

Głosowanie imienne: 

Za (4) 

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

Wstrzymujących się (1) 

Tomasz Ksel 



Nieobecni (1) 

Piotr Zegadło 

 

Ad.6a Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 

 Projekt uchwały przedstawiła Z-ca Wójta Gminy. Poinformowała, że w myśl art.7 

ust.1e ustawy o dodatkach mieszkaniowych rada gminy została zobowiązana do podjęcia 

uchwały określającej wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór 

deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.  

 

GŁOSOWANIE:  

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

Głosowanie imienne: 

Za (5) 

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

Tomasz Ksel 

Nieobecni (1) 

Piotr Zegadło 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. 

 

Ad.6b Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej 

umowy najmu części nieruchomości zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Masłowie Pierwszym. 

 Projekt uchwały przedstawiła pracownica referatu Rolnictwa Gospodarki Komunalnej 

i Ochrony Środowiska. Poinformowała, że garaż szkolny o powierzchni 38,27 m² 

przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej usytuowany jest w budynku Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działka nr 875/3. Ostatnia umowa na najem garażu szkolnego z przeznaczeniem na 

prowadzenie działalności gospodarczej – kwiaciarnię była zawarta na okres 3 lat. 

 Najemca użytkuje pomieszczenia w sposób właściwy i należycie wywiązuje się z 

obowiązków wynikających z umowy. Pismem z dnia 31 grudnia 2021r. Dyrektor Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym zwrócił się z prośbą o wyrażenie 

zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w/w pomieszczenia na okres 3 lat. Uzyskane 

przygody z tytułu najmu będą przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących 



wnioskującej jednostki. 

Radny T. Ksel zapytał na jaki okres przewidywana jest kolejna umowa oraz jaki czynsz 

będzie płacił najemca. 

Pracownica Referatu RGKiOŚ odpowiedziała, że najemca jest zainteresowany wynajmem 

pomieszczenia do końca 2024 roku, a czynsz będzie wynosił 200,00zł netto za 1 miesiąc. 

 

GŁOSOWANIE:  

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

Głosowanie imienne: 

Za (4) 

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

Wstrzymujących się (1) 

Tomasz Ksel 

Nieobecni (1) 

Piotr Zegadło 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. 

 

Ad6.c Projekt uchwały w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci 

wodociągowe w miejscowości Masłów Pierwszy gm. Masłów. 

 Projekt uchwały przedstawiła Z-ca Wójta Gminy. Poinformowała, ze prywatny 

inwestor z własnych środków finansowych wybudował urządzenia i sieć wodociągową. 

Dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i utrzymania w należytym stanie takich urządzeń 

Gmina Masłów wnosi majątek objęty niniejszą uchwałą do Międzygminnego Zawiązku 

Wodociągów i Kanalizacji. Gmina Masłów pozostanie właścicielem wnoszonego majątku. 

 

GŁOSOWANIE:  

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

Głosowanie imienne: 

Za (4) 

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

Wstrzymujących się (1) 

Ryszard Szymczuch 

Nieobecni (1) 

Piotr Zegadło 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. 



Ad.6d Projekt uchwały w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Masłów Pierwszy gm. Masłów. 

 Projekt uchwały przedstawiła Z-ca Wójta Gminy. Poinformowała, ze prywatny 

inwestor z własnych środków finansowych wybudował urządzenia i sieć kanalizacji 

sanitarnej. Dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i utrzymania w należytym stanie takich 

urządzeń Gmina Masłów wnosi majątek objęty niniejszą uchwałą do Międzygminnego 

Zawiązku Wodociągów i Kanalizacji. Gmina Masłów pozostanie właścicielem wnoszonego 

majątku. 

 

GŁOSOWANIE:  

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

Głosowanie imienne: 

Za (4) 

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

Wstrzymujących się (1) 

Ryszard Szymczuch 

Nieobecni (1) 

Piotr Zegadło 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. 

 

- Godz. 14:58 do obrad Komisji dołącza Radny P. Zegadło.  

 

Ad.6e 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.  

 

W dyskusji poruszono temat kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 

odcinka sieci wodociągowej  na działce nr ewid. 363/2 i drodze gminnej w Dąbrowie” 

 

GŁOSOWANIE:  

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

Głosowanie imienne: 

Za (5) 



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

Zegadło 

Wstrzymujących się (1) 

Tomasz Ksel 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. 

 

Ad.6f 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-5; przeciw- 0; wstrzymujących się- 1; brak głosu – 0; nieobecni – 0 

Głosowanie imienne: 

Za (5) 

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

Zegadło 

Wstrzymujących się (1) 

Tomasz Ksel 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. 

 

Ad.6g Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. 

 Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Poinformowała, że udziela się pomocy 

finansowej dla Powiatu kieleckiego w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Uregulowanie 

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

współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania, w kwocie 30.000,00zł 

 

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.6h Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Górno. 

 Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Poinformowała, że udziela się pomocy 

finansowej Gminy Górno na zadanie bieżące pn. „Urządzenie i zagospodarowanie 

ogólnodostępnego miejsca wyznaczonego do kąpieli w miejscowości Cedzyna” w kwocie 

5 000,00zł 

 

Radny T. Ksel zapytał o możliwość organizacji kąpieliska na terenie Gminy Masłów. 

Przypomniał, że przy omawianiu uchwały w 2021  roku radni dostali zapewnienie, że temat 

organizacji kąpieliska będzie zbadany i przedstawione zostanie stanowisko Wójta w tej 

sprawie. 

Wójt T. Lato udzielił odpowiedzi, że na chwilę obecną nie widzi możliwości organizacji 

kąpieliska, ponieważ nie posiadamy na nie miejsca. 

 

GŁOSOWANIE:  

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

Głosowanie imienne: 

Za (5) 

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

Wstrzymujących się (1) 

Zenon, Adam Pedrycz,  

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. 

 

Ad.6i Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/227/2020 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 

XIX/227/2020 z dnia 21 maja 2020 roku Rada Gminy wyraziła zgodę na udzielenie pomocy 

dotacji dla Powiatu w związku z realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 

0314T na odcinku Mąchocice kapitulne- Św. Katarzyna”, w łącznej kwocie 616.125,00zł 

 Ze względu na niższy koszt realizacji zadania wynikający z oferty przetargowej, 

zmniejszeniu uległa łączna kwota dotacji do wysokości 512.194,00zł. Natomiast z powodu 

nie wykorzystania przez Powiat pełnej kwoty dotacji w 2021 roku, część niewykorzystanej  

dotacji w wysokości 23.367,00zł uległa przesunięciu do roku 2022. Powyższe zmiany 



spowodowały konieczność zmiany  ww. uchwały rady Gminy. 

Uchwała zmieniająca wskazuje wysokość pomocy finansowej dla Powiatu: 

- w roku 2021 w kwocie 312.712,00zł 

- w roku 2022 w kwocie 199.482,00zł 

 

GŁOSOWANIE:  

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

Głosowanie imienne: 

Za (5) 

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

Wstrzymujących się (1) 

Zenon, Adam Pedrycz,  

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. 

 

Ad.6j Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 

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 na chwilę obecną w 2022 roku różnica pomiędzy 

dochodami z opłaty a kosztami funkcjonowania systemu wynosi 117.583,00zł 

 

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.6k Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy 



Masłów. 

 Plan Pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2022 rok przedstawił Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów. Komisja zapoznała się i przyjęła 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 pozytywnie opiniuje projekt uchwały. 

 

Ad. 7 

Sprawy Inne 

Radny R. Szymczuch poprosił o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Centrum 

Medyczne Zdrowie. 

 

Ad.8 

Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący komisji podziękował za udział w komisji  

i o godz. 16:38 zamknął obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokółowała:  A. Kmieć 

Podpisał: 

Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów 

  /-/Zenon Pedrycz 

 

 

 

 

 



 

 

 


