
   PROTOKÓŁ Nr XLV/45/2022 

                 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

          w dniu 27.06.2022r. 

 

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, Dyrektor Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” – W. Purtak, księgowa 

Instytucji kultury- K. Skłodowska, Komendant Gminny Ochrony Ppoż.- P. Górniak. 

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Zatwierdzenie protokołu Nr XLIV/44/2022 z poprzedniej Komisji. 

5. Sprawozdanie z wykonania plany finansowego instytucji kultury za 2021 rok. 

6. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Masłow za 2021 rok. 

7. Informacja o stanie mienia komunalnego. 

8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2021 rok. 

9. Projekty uchwały w sprawie: 

a. wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Górno realizacji zadania publicznego w 

zakresie zapewnienia uprawnionym mieszkańcom Gminy Masłów usług 

świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Jachowej. 

b. wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Masłów porozumienia w 

sprawie przejęcia zadania zarządzania drogami o oznaczeniu lokalnym (gminnym) 

c. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP za 

uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub 

ćwiczeniu. 



d. wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny działki nr 694/2 położonej w 

Masłowie Pierwszym. 

e. wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny działek położonych w Masłowie 

Pierwszym na poszerzenie ulicy Lawendowej. 

f. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy zabudowanej części 

działki nr 102 o powierzchni 0,0220 ha położonej w Barczy oraz zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy. 

g. zmiany uchwały budżetowej Gminy. 

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

10. Sprawy inne. 

11. 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 27.06.2022  roku o godzinie 13:37 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. 

 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 XLIV/44/2022 z poprzedniej Komisji.  

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

wniosek w sprawie treści zawartych w protokole. 

 

GŁOSOWANIE 

Za-5; przeciw- 0; nie wiem- 1; brak głosu – 0; nieobecni – 0 

Głosowanie imienne: 

Za (5) 

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

Szymczuch 

Nie wiem (1) 

Tomasz Ksel, 

Komisja zatwierdziła Protokół nr XLIV/44/2022 z poprzedniego posiedzenia Komisji 

Budżetu i Finansów. 

 

Ad.5 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury rok 2021. 

 Sprawozdanie przedstawiła księgowa instytucji kultury, szczegółowo omówiła 

pozycje sprawozdań Centrum Edukacji i Kultury Szklany Dom w Ciekotach oraz Gminnej 

Biblioteki Publicznej. 

 

GŁOSOWANIE dot. Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie 

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 dot. Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” 

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, 

Wstrzymujących się (1)  

Ryszard Szymczuch 

Komisja zapoznała się i przyjęła sprawozdanie z wykonania planu finansowego 

instytucji kultury za 2021 rok. 

  

Ad.6 Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Masłow za 2021 

 Raport przedstawił Wójt Gminy. Szczegółowo omówił pozycje Raportu oraz 

najważniejsze zadania realizowane w 2020 roku. 

 

Komisja zapoznała się i przyjęła Raport o Stanie Gminy za 2021 rok. 

 

Ad.7 Informacja o stanie mienia komunalnego gminy. 

 Informacje przedstawiła Skarbnik Gminy. 

 

Komisja zapoznała się i przyjęła Informację o stanie mienia komunalnego. 

 

Ad.8 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2021 rok. 

 Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, szczegółowo omówiła pozycje 

sprawozdań. 

 

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 sprawozdanie nie wnosząc uwag. 

 

Ad.9a Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Górno 

realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia uprawnionym mieszkańcom 



Gminy Masłow usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli 

Jachowej. 

 Projekt uchwały przedstawiła Z-ca Wójta poinformowała, że zgodnie z art. 74 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gminy mogą zawierać porozumienia 

międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. 

 W obecnej chwili do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie zgłosiła się 

jedna osoba, która wyraża chęć uczestniczenia w zajęciach Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Woli Jachowej prowadzonego przez Gminę Górno. 

Przedmiotowa regulacja prawna pozwoli na kierowanie mieszkańców gminy Masłow do 

udziału w zajęciach w Środowiskowym Domu samopomocy w Woli Jachowej, w miarę 

posiadania wolnych miejsc w placówce. 

 

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.9b Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy 

Masłów porozumienia w sprawie przejęcia zarządzania drogami o znaczeniu lokalnym 

(gminnym). 

 Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki 

Przestrzennej. Poinformował, że zarzadzanie drogami publicznymi może być przekazywane 

między zarządcami w trybie porozumień. 

Zarządzanie przez Wójta wskazanymi odcinkami dróg umożliwi dysponowanie 

nieruchomościami na cele budowlane. Ma to szczególne znaczenie przy obecnym 

projektowaniu  oraz realizacji sieci kanalizacji w tym obszarze. 

  

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.9c Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

strażaków ratowników OSP za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji 

ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 

 Projekt uchwały przedstawił Komendant Gminny Ochrony Ppoż. Poinformował, że  

strażak ratownik OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej 

szkoleniu lub ćwiczeniu, otrzymuje niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia 

ekwiwalent pieniężny. Ekwiwalent pieniężny wypłacany jest z budżetu gminy. Jednym z 

obowiązku Rady Gminy w świetle art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o 

ochotniczych strażach pożarnych jest ustalenie, nie rzadziej niż raz na 2 lata wysokości 

ekwiwalent pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub 

ćwiczeniu. Uchwala w tej sprawie powinna być podjęta po raz pierwszy w terminie do dnia 

30 czerwca 2022r. 

 Obowiązująca aktualnie uchwała Nr XLI/423/2021 Rady Gminy Masłów w podstawie 

prawnej przywołuje art.. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej, który został uchylony przez ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o 

ochotniczych strażach pożarnych.  

Projekt uchwały przewiduje utrzymanie wysokości ekwiwalentu na dotychczasowym 

poziomie tj.: 

 20,00zł za udział w działaniu ratowniczym, 

 12,00zł za udział w szkoleniu pożarniczym bez rozgraniczenia miejsca szkolenia. 

Dodatkowo projekt uchwały nie przewiduje ekwiwalentu pieniężnego za udział w innych 

działaniach na rzecz Gminy Masłow lub jej mieszkańców zleconych przez Wójta. W takich 

sytuacjach będą podpisywane umowy s poszczególnymi OSP. 

 

Radny R. Szymczuch zaproponował zwiększenie ekwiwalentu za udział w działaniu 

ratowniczym do kwoty 25,00zł. 

Wójt udzielił odpowiedzi, że w obecnej chwili nie stać jest nas na jakiekolwiek podwyżki 

zarówno ekwiwalentu jak i wynagrodzeń. 



 

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, 

Wstrzymujących się (1)  

Ryszard Szymczuch 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. 

 

Ad.9d Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny 

działki nr 694/2 położonej w Masłowie Pierwszym. 

 Projekt uchwały przedstawił kierownik Referatu Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i 

Ochrony Środowiska. Poinformował, że właścicielem działki  nr 694/2 położonej w Maslowie 

Pierwszym jest osoba fizyczna, która zobowiązała się przekazać nieodpłatnie na rzecz gminy 

Masłów prawo własności swojej działki pod potrzeby budowy drogi. 

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego w/w działka 

leży na terenie oznaczonym symbolem KD-L15 – tereny publicznych dróg klasy lokalnej. 

W dyskusji poruszono temat wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi. 

 

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.9e Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny 

działek położonych w Masłowie Pierwszym pod poszerzenie ulicy Lawendowej. 

 Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i 

Ochrony Środowiska. Poinformował, że właścicielami działek są osoby fizyczne. Większość 

właścicieli tych działek zadeklarowała niedoplatane przekazanie na rzecz Gminy Masłów. 

 Gmina przejmuje przedmiotowe nieruchomości w drodze darowizny na cele związane 



z realizacją zadań z zakresu dróg gminnych. Uregulowanie stanu prawnego pasa drogowego 

umożliwi Gminie Masłow starania o  pozyskanie środków zewnętrznych na budowę drogi ul. 

Lawendowa. 

 

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.9f Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy zabudowanej części działki nr 102 o powierzchni 0,0220 ha położonej w 

Barczy oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy. 

 Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i 

Ochrony Środowiska. Poinformował, że gmina jest posiadaczem działki nr 102 położonej w 

Barczy. Przedmiotem dzierżawy części powyższej działki o powierzchni 0,0220 ha. 

 Teren ten był wydzierżawiany wcześniej. Dotychczasowy dzierżawca jest 

zainteresowany kontynuacją dzierżawy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 

gospodarczej – prowadzenie sklepu spożywczo- przemysłowego. Dotychczasowy dzierżawca 

korzystał z przedmioty umowy zgodnie z przeznaczeniem i celem określonym w umowie, 

wnosząc w terminie należne opłaty. 

 

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.9e 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-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.9f 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-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. 8 Sprawy Inne 

W dyskusji poruszono temat realizowanych inwestycji. 

 

Ad. 9 Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Zastępca Przewodniczącego komisji podziękował za udział w 

komisji  

i o godz. 17:12 zamknął obrady. 

 

 



Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokółowała:  A. Kmieć 

Podpisał: 

Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów 

  /-/Zenon Pedrycz 

 

 

 

 

 

 

 

 


