
   PROTOKÓŁ Nr XLI/41/2022 

                 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

          w dniu 21.02.2022r. 

 

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, Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gminy – A. 

Borycka, Kierownik Centrum Usług Wspólnych – I. Kundera. Pracownic 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 XL/40/2022 z poprzedniej Komisji. 

5. Sprawozdanie realizacji Strategii Gminy Masłów na lata 2015- 2025. 

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Masłów. 

7. Informacja o stanie mienia komunalnego – grunty. 

8. Projekty uchwały w sprawie: 

a. podziału środków i planu doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022r. 

b. zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr VII/70/15 Rady Gminy Masłów z dnia 28 

kwietnia 2015 roku- regulaminu określającego wysokość stawek szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń 

wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez Gminę Masłów. 

c. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu. 

d. współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego 



zakupu  energii elektrycznej. 

e. zmiany uchwały budżetowej Gminy. 

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

g. udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w realizacji programu 

oferującego pomoc niepełnosprawnym. 

h. zmiany uchwały nr XXIV/225/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 21 lipca 2016 

roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Masłów. 

9. Sprawy inne. 

10. 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 14:10 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 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 w sprawie przyjęcia porządku obrad:  

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

Głosowanie imienne: 

Za (5) 

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

Wstrzymujących się (1) 

Ryszard Szymczuch 

 

Ad.4 Zatwierdzenie protokołu  Nr XL/40/2022 z poprzedniej Komisji.  

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

wniosek w sprawie treści zawartych w protokole. 

 

GŁOSOWANIE 

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

Głosowanie imienne: 

Za (5) 

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

Zegadło 

Przeciw(1) 

Tomasz Ksel 

Komisja zatwierdziła Protokół nr XL/40/2022 z poprzedniego posiedzenia Komisji 

Budżetu i Finansów. 

 

Ad.5 Sprawozdanie realizacji Strategii Gminy Masłów na lata 2015- 2025. 

  Sprawozdanie przedstawiła Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gminy.. Strategia 

Rozwoju Gminy Masłów na lata 2022 – 2025 powstała jako następca 

dotychczas obowiązującej Strategii Rozwoju Gminy Masłów na lata 2015 – 2025. Podjęcie 

działań związanych z opracowaniem nowej Strategii wynika z faktu, iż na przestrzenie 

ostatnich lat udało się zrealizować niemal wszystkie cele i zadania inwestycyjne założone w 

poprzedniej Strategii, jak również dynamiczny rozwój Gminy i uwarunkowań społeczno – 

gospodarczych w Polsce w ostatnich latach wpłynął na konieczność zmiany polityki rozwoju 

lokalnego. Strategia Rozwoju Gminy Masłów na lata 2022 – 2030 jest podstawowym i 

najważniejszym dokumentem samorządu Gminy Masłów, określającym obszary, cele i 

kierunki interwencji polityki rozwoju, w kompetencjach realizowanych przez jej władze. 



 

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 

Wstrzymujących się (2) 

Tomasz Ksel, Ryszard Szymczuch 

 

Ad.6 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Masłów. 

 Sprawozdanie przedstawiła Kierownik CUW, szczegółowo omówiła pozycje 

sprawozdania . 

 

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 

 

Ad.7 Informacja o stanie mienia komunalnego – grunty. 

 Informację przedstawiła Pracownica Referatu Rolnictwa Gospodarki Gruntami i 

Ochrony Środowiska.  

 Zgodnie z § 31 uchwały Nr XX/156/04 Rady Gminy Masłów z dnia 26 kwietnia 

2004r. Wójt Gminy Masłów corocznie przedstawia informację o stanie mienia komunalnego 

w zakresie gruntów. Przedmiotowa informacja obejmuje okres od 17.03.2021r.. do 

16.03.2022r. Plan wykorzystania zasobów znajduje się na stronie internetowej Gminy 

Masłów. 

 

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 

 



 

Ad.8a Projekt uchwały w sprawie podziału środków i planu doskonalenia zawodowego 

nauczycieli na 2022r. 

 Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Centrum Usług Wspólnych. Poinformowała, 

że środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% 

planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli, 

wyodrębnione w budżecie gminy Masłów dzieli się w następujący sposób: 

1) 28,04% na dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły 

wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli;   

2) 71,96% na pokrycie kosztów udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, 

wykładach warsztatach, szkoleniach oraz innych formach doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, prowadzonych 

przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe  oraz inne podmioty, których 

zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli 

 

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.8b Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr VII/70/15 

Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2015 roku- regulaminu określającego wysokość 

stawek szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania 

nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i 

placówkach prowadzonych przez Gminę Masłów. 

 Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Centrum Usług Wspólnych. Poinformowała, 

że wprowadza się zmianę do regulaminu wynagradzania nauczycieli z uwagi na fakt iż roku 

szkolnym 2022/2023 planowane jest utworzenie oddziału dwujęzycznego w Szkole 

Podstawowej im. Marii Skłodowskiej- Curie w Mąchocicach Kapitulnych. Nauczanie w 

oddziale dwujęzycznym polegać będzie na nauce wybranych przedmiotów w dwóch 



językach: j. polskim i j. angielskim. Nauczyciele Ci są traktowani jako uczący w trudnych 

warunkach pracy i z tego tytułu przysługuje nauczycielom dodatek w wysokości Określonej 

przez Radę Gminy. Dotychczasowa uchwała z 2015 roku określa wysokość za trudne warunki 

pracy w wysokości 25% wynagrodzenia liczonego jak za godziny ponadwymiarowe, z 

wyjątkiem trudnych warunków pracy określnych w §7, pkt 1 ppkt 2. Natomiast w §7 pkt 1 

załącznika do regulaminu, w którym  określane są rodzaje zajęć uznane za trudne warunki nie 

ujęte zostały zajęcia w oddziałach dwujęzycznych, gdyż takie nie funkcjonowały w naszych 

szkołach. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku określa 

katalog zajęć kwalifikujących się do trudnych warunków pracy, a wśród nich są zajęcia 

prowadzone w oddziałach dwujęzycznych. 

 

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. 

 

Ad8.c Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

gruntu. 

 Projekt uchwały przedstawił Kierownik Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska. Poinformował, że przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 497 o 

powierzchni 25m² położonej w Masłowie Pierwszym, stanowiąca własność osoby fizycznej. 

Gmina dzierżawi ten teren pod potrzeby platformy widokowej od 2001 roku i jest 

zainteresowana dalszą dzierżawą powyższego gruntu, na co właścicielka wyraża zgodę. 

 Platforma widokowa znajduje się przy szklaku turystycznym biegnącym obok 

wychodni skalnej zwanej Diabelskim Kamieniem. Platforma widokowa oraz Diabelski 

Kamień to dwa miejsca postojowe dla turystów na tej części szlaku. 

 

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.8d Projekt uchwały w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego w celu grupowego zakupu  energii elektrycznej. 

 Projekt uchwały przedstawił Kierownik Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej. 

Poinformował, że podjęcie przedmiotowej uchwały podyktowane jest czynnikami 

ekonomicznymi, w związku ze wspólnym przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań 

o dzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii 

elektrycznej. Zrzeszenie kilku gmin w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej daje 

możliwość na zmniejszenie kosztów zakupu energii elektrycznej poszczególnym jednostkom. 

 

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.8e 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.  

 

GŁOSOWANIE:  

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

Głosowanie imienne: 

Za (3) 

Andrzej Pedrycz, Ryszard Filipowicz, Piotr Zegadło 

Wstrzymujących się (3) 

Tomasz Ksel, Zenon, Adam Pedrycz, Ryszard Szymczuch 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. 

 



 

Ad.8f 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-3; przeciw- 0; wstrzymujących się- 3; brak głosu – 0; nieobecni – 0 

Głosowanie imienne: 

Za (3) 

Andrzej Pedrycz, Ryszard Filipowicz, Piotr Zegadło 

Wstrzymujących się (3) 

Tomasz Ksel, Zenon, Adam Pedrycz, Ryszard Szymczuch 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. 

 

Ad.8g Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego 

w realizacji programu oferującego pomoc niepełnosprawnym. 

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

rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w realizacji programu oferującego pomoc 

niepełnosprawnym z terenu Gminy Masłów pn. „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców 

w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”, za kwotę 3.000,00zł 

 

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.8h Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/225/2016 Rady Gminy 

Masłów z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na 

obszarze Gminy Masłów.  



 Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Poinformowała, że proponowana 

zmiana uchwały dotyczy zmniejszenia wynagrodzenia za inkaso  od sumy zainkasowanych 

wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pozostawienie stawki 

prowizji za inkaso na niezmienionym poziomie spowodowałoby kolejny wzrost kosztów 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Niniejszą uchwałą stawka 

prowizji została zmniejszona z 3,5% do 3%. 

Radny T. Ksel zapytał dlaczego teraz pochylamy się nad zmianą uchwały, czy nie lepiej 

poczekać do rozstrzygnięcia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała Radnemu, że reagujemy przed pierwszą ratą opłaty za 

gospodarowanie odpadami. 

Radny R. Szymczuch zaproponował obniżkę prowizji za inkaso o 1,5%. 

Radny T. Ksel zaproponował, żeby opłatą za prowizję obciążać tylko te osoby, które wpłacają 

u inkasenta, dodał również, że nie będzie brał udziału w głosowaniu proponowanego projektu 

uchwały. 

 

GŁOSOWANIE:  

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

Głosowanie imienne: 

Za (3) 

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

Przeciw (2) 

Ryszard Szymczuch, Piotr Zegadło 

Brak głosu (1)  

Tomasz Ksel, 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. 

 

Ad. 9 Sprawy Inne 

Radny R. Filipowicz zapytał o realizację zadania dotyczącego budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej do budynku świetlicy w Dąbrowie. 

Kierownik Referatu BiGP odpowiedział, że jesteśmy na etapie ogłaszania przetargu. 

Radny P. Zegadło zapytał o oświetlenie uliczne na ul. Spacerowej. 

Radny R. Szymczuch poinformował, że na ścieżce rowerowej popękał asfalt. 

Kierownik Referatu BiGP poinformował, że zgodnie z zawartą umową na budowę ścieżki 

rowerowej gmina posiada zabezpieczenie należytego wykonania umowy i wszystkie naprawy 



zostaną pokryte właśnie z tego zabezpieczenia. 

Ad. 10 Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący komisji podziękował za udział w komisji  

i o godz. 16:46 zamknął obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokółowała:  A. Kmieć 

Podpisał: 

Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów 

  /-/Zenon Pedrycz 

 

 

 

 

 

 

 

 


