
   PROTOKÓŁ Nr XLII/42/2022 

                 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

          w dniu 21.03.2022r. 

 

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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – A. Kułak, Mieszkaniec Gminy 

Masłów 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Zatwierdzenie protokołu Nr XLI/41/2022 z poprzedniej Komisji. 

5. Debata w sprawie Strategii Gminy Masłów na lata 2022 - 2030. 

6. Projekty uchwały w sprawie: 

a. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. 

b. przyjęcia Programu osłonowego w zakresie realizacji Programu „Korpus Wsparcia 

Seniorów”  na 2022 rok dla Gminy Masłów. 

c. „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Masłów na 2022 rok”. 

d. wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 

domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez 

rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu . 

e. zmiany uchwały budżetowej Gminy. 

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

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 14:10 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 

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 XLI/41/2022 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 XLI/41/2022 z poprzedniego posiedzenia Komisji 

Budżetu i Finansów. 

 

Ad.5 Debata publiczna w sprawie Strategii Gminy Masłów na lata 2022 – 2030. 

Wójt Gminy T. Lato otworzył debatę i oddał głos Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju 

Gminy, która poinformowała, że podjęcie działań związanych z opracowaniem nowej 

Strategii wynika z faktu, iż na przestrzeni 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. Prace nad Strategią Rozwoju Gminy Masłów na lata 2022 – 

2030 rozpoczęto od przygotowania diagnozy społeczno-gospodarczej-przestrzennej Gminy, w 

której badaniom poddano sytuację społeczną, gospodarczą oraz uwarunkowania 

lokalizacyjne, środowiskowe i przestrzenne wraz z przeprowadzeniem konsultacji 

społecznych dotyczących stanu i funkcjonowania Gminy. Przeanalizowane zostały słabe i 

mocne strony, a także szanse i zagrożenia jej dalszego rozwoju. Kolejnym etapem było 

określenie celów i kierunków strategicznych rozwoju Gminy. Przygotowana na tej podstawie 

szczegółowa analiza potencjału rozwojowego Gminy, celów i kierunków oraz wyniki 

przeprowadzonych z mieszkańcami konsultacji społecznych posłużyły ostatecznie do 

określenia misji i wizji rozwoju Gminy. Pani A. Borycka dodała również, że projekt strategii 

był szeroko konsultowany m.in. z sąsiednimi gminami. 

 

Ad.6a Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiazywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 

rok. 

 Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Wójta – P. M. Dolezińska- Włodarczyk. 

Poinformowała, że w związku z nowelizacją ustawy o zdrowiu publicznym, która weszła w 



życie 01.01.2022 nałożono na gminy obowiązek opracowania nowych, wspólnych gminnych 

programów profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii, w ramach których realizowane będą zadania własne gminy wynikające z art. 41 

ustawy z dnia 26 października 1986 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii, uwzględniające cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii określone w Narodowym 

Programie Zdrowia. Nowym elementem wprowadzonym do Programu jest profilaktyka i 

rozwiazywanie problemów uzależnień behawioralnych. Program został również 

zaktualizowany z uwagi na ustalenie kwot wpłat koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych 

na rok 2022 oraz rozliczenie Programu za 2021 rok. 

 Projekt Programu na 2022 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Gminną 

Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 

posiedzeniu w dniu 14.03.2022r. 

 

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.6b Projekt uchwały w przyjęcia Programu osłonowego w zakresie realizacji 

Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok dla Gminy Masłów. 

 Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Masłowie. Poinformowała, że Program osłonowy realizowany będzie w 2022 roku i swoim 

zasięgiem obejmie seniorów z gminy Masłów. Celem programu jest zapewnienie usługi 

wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wsparcia min. 

(pomoc w umawianiu wizyt, pomoc w załatwianiu prostych spraw urzędowych, zakupach, 

wspólnego spędzania czasu) oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości 

samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. 

„opieki na odległość”. 

 Program realizowany będzie do 31.12.2022r., całkowita wartość programu wynosi 



30 877,00zł 

 

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. 

 

Ad6.c Projekt uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłów na 2022 rok”.. 

 Projekt uchwały przedstawił Kierownik Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej. 

Poinformował, ze celem programu jest prowadzenie działań służących zapewnieniu opieki 

bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Masłów, poszukiwanie nowych właścicieli dla 

bezdomnych zwierząt, ograniczenie niekontrolowanego przyrostu bezdomnych kotów i psów, 

współpraca z organizacjami społecznymi  działającymi na rzecz bezdomności zwierząt oraz 

współpraca z Inspekcją Weterynaryjną i samorządem lekarsko- weterynaryjnym. 

 W ramach programu Gmina realizowane będą następujące zadania: odławianie 

bezdomnych zwierząt, zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla 

zwierząt, obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt w schronisku, zapewnienie 

całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 

usypianie ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienie miejsca dla 

zwierząt gospodarskich oraz dofinansowanie zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierząt 

posiadających właściciela. 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu wynosi 

104.000,00zł 

 

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.6d Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki 

i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w 

piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu. 

 Projekt uchwały przedstawił Kierownik Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska. Poinformował, że podjęcie przedmiotowej uchwały wejściem w życie  z dniem 1 

stycznia 2022 roku ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez 

rolników i ich domowników. Rada Gminy Masłów zobowiązana została do wyznaczenia 

miejsca  do handlu dla rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu 

określającego zasady prowadzenia handlu.  Miejscem wyznaczonym do prowadzenia handlu 

w piątki i soboty jest część działki nr 875/8 położonej w Maslowie Pierwszym.  

  Zgodnie z regulaminem stanowiący załącznik do przedmiotowej uchwały w miejscu 

wyznaczonym do handlu mogą znajdować się jedynie pojazdy, z których prowadzona jest 

sprzedaż towarów oraz samochody służące do transportu towaru będącego przedmiotem 

handlu. Rolnicy i ich domownicy prowadzący handel na wyznaczanym miejscu zobowiązani 

będą do utrzymania czystości i porządku w czasie trwania handlu, pozostawienia 

uprzątniętego stanowiska po zakończeniu działalności handlowej, wykonywania poleceń 

zarządcy dotyczących spraw organizacyjno- porządkowych, na wezwanie zarządcy okazać 

artykuły  i towary stanowiące przedmiot handlu 

 

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.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 wprowadzenia do budżetu nowego zadania 

inwestycyjnego pn. „Projekt odwodnienia ul. Św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych 

(odcinek dł. ok 185 mb  od drogi wojewódzkiej nr 745 do przejścia dla przejścia dla pieszych) 



 

GŁOSOWANIE:  

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

Głosowanie imienne: 

Za (1) 

Ryszard Filipowicz,  

Przeciw (3) 

Andrzej Pedrycz, Zenon, Adam Pedrycz, Ryszard Szymczuch 

Wstrzymujących się (2) 

Tomasz Ksel, Piotr Zegadło 

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

Głosowanie imienne: 

Za (1) 

Ryszard Filipowicz,  

Przeciw (2) 

Zenon, Adam Pedrycz, Ryszard Szymczuch 

Wstrzymujących się (3) 

Tomasz Ksel,  Andrzej Pedrycz, Piotr Zegadło 

Komisja negatywnie opiniuje projekt uchwały. 

 

Ad. 7 Sprawy Inne 

W  dyskusji radni poruszyli temat przewozów autobusowych świadczonych przez prywatnego 

przewoźnika. Radny Z. Pedrycz powiedział, że słyszał o  dwóch przypadkach na ulicy 

Krajobrazowej gdzie kurs nie został zrealizowany. Sekretarz podziękował za informację i 

poinformował, że Urząd będzie prowadził kontrole i w razie uchybień nałoży kary na 

przewoźnika. Radny T. Ksel zgłosił wniosek o wystosowanie pisma do firmy świadczącej 

prywatne usługi przewozowe na terenie Gminy Masłów z zapytaniem czy zdarzyła się 



sytuacja, ze kurs nie został wykonany. 

  

Ad. 8 Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący komisji podziękował za udział w komisji  

i o godz. 17:45 zamknął obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokółowała:  A. Kmieć 

Podpisał: 

Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów 

  /-/Zenon Pedrycz 

 

 

 

 

 

 

 

 


