
   PROTOKÓŁ Nr XLVI/46/2022

                 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

          w dniu 18.07.2022r.

Naradę prowadził  z-ca Przewodniczącego Komisji  Budżetu i  Finansów p.  Andrzej 

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,  Pracownicy  Referatu  Budownictwa  i  Gospodarki  Przestrzennej, 

Pracownice Referatu Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Kierownik 

Centrum Usług Wspólnych – I. Kundera.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie protokołu Nr XLV/45/2022 z poprzedniej Komisji.

5. Projekty uchwały w sprawie:

a. ustalenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  pedagoga, 

pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego doradcy 

zawodowego oraz nauczyciela  oddziału przedszkolnego pracującego z grupami 

dzieci 6- letnich i młodszych, w szkołach prowadzonych przez Gminę Masłów.

b. określenia  średniej  ceny  jednostki  paliwa  w  Gminie  Masłów  na  rok  szkolny 

2022/2023.

c. wyrażenia  zgody  na  zbycie,  w  drodze  bezprzetargowej  na  rzecz  użytkownika 

wieczystego,  prawa  własności  gruntu,  stanowiącego  własność  Gminy  Masłów, 

oznaczonego w ewidencji  gruntów i  budynków jako działka nr  1090/12 obręb 

Masłów Pierwszy.

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

nieruchomości zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 

Masłowie Pierwszym.

e. przekazania  do  nieodpłatnego  używania  sieci  wodociągowej  w  miejscowości 

Wola Kopcowa ul. Podmasłowie gm. Masłów.



f. przekazania  do  nieodpłatnego  użytkowania  sieci  kanalizacji  sanitarnej  w 

miejscowości Wola Kopcowa ul. Podmasłowie gm. Masłów.

g. zmiany uchwały budżetowej Gminy.

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

i. wyrażenia  zgody  na  zawarcie  przez  Wójta  gminy  Masłów  porozumienia  w 

sprawie przejęcia zadania zarzadzania drogami o znaczeniu lokalnym (gminnym).

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 18.07.2022  roku o godzinie 14:03 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 Zastępca Przewodniczącego Komisji 

Budżetu i Finansów.

Ad.2 Stwierdzenie quorum.

W dzisiejszym posiedzeniu  uczestniczy  4  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-4; przeciw- 0; wstrzymujących się- 0; brak głosu – 0; nieobecni – 2
Głosowanie imienne:
Za (4)
Tomasz Ksel, Andrzej Pedrycz, Ryszard Filipowicz, Ryszard Szymczuch



Nieobecni (2)

Piotr Zegadło, Zenon, Adam Pedrycz,

Ad.4 Zatwierdzenie protokołu  Nr XLV/45/2022 z poprzedniej Komisji. 

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

wniosek w sprawie treści zawartych w protokole.

GŁOSOWANIE

Za-3; przeciw- 0; wstrzymuje się- 1; brak głosu – 0; nieobecni – 2
Głosowanie imienne:
Za (3)
Andrzej Pedrycz, Ryszard Filipowicz, Ryszard Szymczuch

Wstrzymujących się (1)

Tomasz Ksel,

Nieobecni (2)

Piotr Zegadło, Zenon, Adam Pedrycz,

Komisja zatwierdziła Protokół nr XLV/45/2022 z poprzedniego posiedzenia Komisji 

Budżetu i Finansów.

14:09 Radny P. Zegadło dołącza do obrad Komisji

Ad.5a  Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru 

godzin  zajęć  pedagoga,  pedagoga  specjalnego,  psychologa,  logopedy,  terapeuty 

pedagogicznego  doradcy  zawodowego  oraz  nauczyciela  oddziału  przedszkolnego 

pracującego z grupami dzieci 6- letnich i młodszych, w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Masłów.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Centrum Usług Wspólnych. Poinformowała, 

że ustawa z dnia 12 maja 2022 r. wprowadzono zmianę art. 42 ust. 7 pkt  3 lit. b ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela poprzez dodanie stanowiska pedagoga specjalnego. 

Wymiar  pensum pedagoga  specjalnego  nie  może  przekraczać  22  godzin  tygodniowo.  W 

związku  z  tym,  wprowadza  się  do  brzmienia  dotychczasowej  uchwały  nowe  stanowisko 

pedagoga  specjalnego  i  określa  się  jego  pensum  w  wymiarze  22  godzin,  czyli  w  takim 

wymiarze, w jakim rada Gminy Masłow określiła pensa pozostałych stanowisk nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach gminy Masłów, do ustalenia których posiada kompetencje rada 



gminy.

           

GŁOSOWANIE

Za-5 przeciw- 0; wstrzymujących się- 0; brak głosu – 0; nieobecni – 1
Głosowanie imienne:
Za (5)
Tomasz Ksel, Andrzej Pedrycz, Ryszard Filipowicz, Piotr Zegadło, Ryszard Szymczuch

Nieobecni (1)

Zenon, Adam Pedrycz,

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Ad.5b Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Masłów na rok szkolny 2022/2023.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów. 

Poinformowała, że zgodnie z ustawą Prawo oświatowe obowiązki o których mowa w art. 32 

ust.6  i  art.  39  ust.  4  ww.  ustawy  gmina  spełnia  poprzez  zorganizowanie  bezpłatnego 

transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo 

poprzez zwrot  rodzicom kosztów przewozu dzieci,  młodzieży i  uczniów. Zwrot  rodzicom 

kosztów  przewozu  następuje  na  w  wysokości  określonej  wzorem,  w  którym  jednym  z 

czynników  jest  średnia  cena  jednostki  paliwa  w  danej  gminie,  właściwego  dla  danego 

pojazdu. Zgodnie z art. 39a ust.3 ww. ustawy średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa 

na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny paliwa  w gminie. 

Na  terenie  gminy Masłów nie  funkcjonuje  stacja  paliw stąd  do  wyliczenia  średniej  ceny 

jednostki  paliwa  w gminie  Masłów,  przyjęto  średnie  ceny paliw w Gminie  Górno,  która 

przyjęła  średnie  ceny  z  ostatnich  trzech  miesięcy,  uzyskane  z  trzech  działających  na  jej 

terenie stacji. 

GŁOSOWANIE

Za-5 przeciw- 0; wstrzymujących się- 0; brak głosu – 0; nieobecni – 1
Głosowanie imienne:
Za (5)
Tomasz Ksel, Andrzej Pedrycz, Ryszard Filipowicz, Piotr Zegadło, Ryszard Szymczuch

Nieobecni (1)

Zenon, Adam Pedrycz,



Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Ad.5c Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze bezprzetargowej 

na  rzecz  użytkownika  wieczystego,  prawa  własności  gruntu,  stanowiącego  własność 

Gminy Masłów, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1090/12 

obręb Masłów Pierwszy.

Projekt uchwały przedstawiła pracownica Referatu Rolnictwa Gospodarki Komunalnej 

i  Ochrony  Środowiska.  Poinformowała,  że  przedmiotem uchwały  jest  sprzedaż  w drodze 

bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności gruntu, stanowiącego 

własność  Gminy  Masłów,  oznaczonego  w  ewidencji  gruntów  i  budynków  numerem 

ewid.1090/12 o pow. 0,1606 ha. Na wyżej wymienionej działce zlokalizowany jest budynek 

gospodarczy o pow. 360m², stanowiący odrębny od gruntu przedmiot prawa własności. Teren, 

na  którym  położona  jest  przedmiotowa  działka  zgodnie  z  obowiązującym  miejscowym 

planem  zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  Masłow  Pierwszy  oznaczony  jest 

symbolami9:  KD-GP1  –  tereny  dogi  publicznej  wojewódzkiej  klasy  głównej  ruchu 

przyspieszonego oraz P1 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Użytkownik  wieczysty  wystąpił  z  wnioskiem  o  sprzedaż  na  jego  rzecz  w/w 

nieruchomości gruntowej. 

W myśl art.32 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, 

nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste  może być sprzedana wyłącznie 

użytkownikowi wieczystemu na jego wniosek. 

Zgodnie z art.69 w/w ustawy na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedanej jej 

użytkownikowi  wieczystemu  zalicza  się  kwotę  równą  wartości  prawa  użytkowania 

wieczystego nieruchomości, określoną według stanu na dzień  sprzedaży.

Cenę wykupu nieruchomości stanowi różnica pomiędzy wartością prawa własności a 

wartością  prawa  użytkowania  wieczystego,  ustalona  przez  rzeczoznawcę  majątkowego. 

Koszty sporządzenia umowy ponosi nabywca nieruchomości.

 Radny T. Ksel zapytał jaka jest szacunkowa kwota możliwa do uzyskania za sprzedaż tej 

działki.

Pracownica referatu RGKiOŚ udzieliła odpowiedzi, że na chwilę obecną urząd nie posiada 

takiego szacunku.



GŁOSOWANIE

Za-2; przeciw- 0; wstrzymujących się- 3; brak głosu – 0; nieobecni – 01
Głosowanie imienne:
Za (2)
Andrzej Pedrycz, Ryszard Filipowicz, 
Wstrzymujących się (1) 

Ryszard Szymczuch, Tomasz Ksel, Piotr Zegadło,

Nieobecni (1)

Zenon, Adam Pedrycz,

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Ad.5d 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.

Projekt uchwały przedstawiła pracownica Referatu Rolnictwa Gospodarki Komunalnej 

i Ochrony Środowiska. Poinformowała, że lokal o powierzchni 17,20 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  lokalu  z  przeznaczeniem  na  prowadzenie  działalności 

gospodarczej- sklepik szkolny była zawarta na okres 01.09.2021r. do 30.06.2022r. Najemca 

użytkuje pomieszczenia w sposób właściwy i należycie wywiązuje się z umowy.

Pismem z dnia 6 lipca 2022r. 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 od 01.09.2022r. do 01.09.2027r.

GŁOSOWANIE

Za-5 przeciw- 0; wstrzymujących się- 0; brak głosu – 0; nieobecni – 1
Głosowanie imienne:
Za (5)
Tomasz Ksel, Andrzej Pedrycz, Ryszard Filipowicz, Piotr Zegadło, Ryszard Szymczuch

Nieobecni (1)

Zenon, Adam Pedrycz,

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.



Godz. 15:36 Radny Zenon Pedrycz dołącza do obrad komisji

Godz. 15:38 Radny Ryszard Szymczuch opuszcza obrady  komisji

Ad.5e  Projekt  uchwały  w  sprawie  przekazania  do  nieodpłatnego  używania  sieci 

wodociągowej w miejscowości Wola Kopcowa ul. Podmasłowie gm. Masłów.

Projekt  uchwały  przedstawiła  pracownica  referatu  Budownictwa  i  Gospodarki 

Przestrzennej.   Poinformowała,  że  prywatny  inwestor  z  własnych  środków  finansowych 

wybudował urządzenia sieć wodociągową. Wykorzystanie tego majątku i dbałość o jego stan 

techniczny  wymaga,  by  był  on  eksploatowany  przez  profesjonalnego  operatora.  Dla 

zapewnienia  prawidłowej  eksploatacji  i  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.

GŁOSOWANIE

Za-5 przeciw- 0; wstrzymujących się- 0; brak głosu – 0; nieobecni – 1
Głosowanie imienne:
Za (5)
Zenon, Adam Pedrycz, Tomasz Ksel, Andrzej Pedrycz, Ryszard Filipowicz, Piotr Zegadło, 

Nieobecni (1)

Ryszard Szymczuch 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Ad.5f  Projekt  uchwały  w  sprawie  przekazania  do  nieodpłatnego  użytkowania  sieci 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Kopcowa ul. Podmasłowie gm. Masłów.

Projekt  uchwały  przedstawiła  pracownica  referatu  Budownictwa  i  Gospodarki 

Przestrzennej.   Poinformowała,  że  prywatny  inwestor  z  własnych  środków  finansowych 

wybudował urządzenia sieć kanalizacji sanitarnej. Wykorzystanie tego majątku i dbałość o 

jego stan techniczny wymaga, by był on eksploatowany przez profesjonalnego operatora. Dla 

zapewnienia  prawidłowej  eksploatacji  i  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.



GŁOSOWANIE

Za-5 przeciw- 0; wstrzymujących się- 0; brak głosu – 0; nieobecni – 1
Głosowanie imienne:
Za (5)
Zenon, Adam Pedrycz, Tomasz Ksel, Andrzej Pedrycz, Ryszard Filipowicz, Piotr Zegadło, 

Nieobecni (1)

Ryszard Szymczuch 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Ad.5g 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-5 przeciw- 0; wstrzymujących się- 0; brak głosu – 0; nieobecni – 1
Głosowanie imienne:
Za (5)
Zenon, Adam Pedrycz, Tomasz Ksel, Andrzej Pedrycz, Ryszard Filipowicz, Piotr Zegadło, 

Nieobecni (1)

Ryszard Szymczuch 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Ad.5h 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- 0; brak głosu – 0; nieobecni – 1
Głosowanie imienne:
Za (5)
Zenon, Adam Pedrycz, Tomasz Ksel, Andrzej Pedrycz, Ryszard Filipowicz, Piotr Zegadło, 

Nieobecni (1)

Ryszard Szymczuch 



Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Ad.5i Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie przez Wójta Gminy 

Masłów porozumienia w sprawie przejęcia zadania zarzadzania drogami o znaczeniu 

lokalnym (gminnym).

Projekt  uchwały  przedstawił  pracownik  referatu  Budownictwa  i  Gospodarki 

Przestrzennej. Szczegółowo omówił projekt uchwały i poinformował, że podobna uchwała 

przedstawiana na poprzednim posiedzeniu komisji. Jednak z uwagi na błąd, który się wkradł 

istnieje potrzeba skorygowania tej uchwały.

GŁOSOWANIE

Za-5 przeciw- 0; wstrzymujących się- 0; brak głosu – 0; nieobecni – 1
Głosowanie imienne:
Za (5)
Zenon, Adam Pedrycz, Tomasz Ksel, Andrzej Pedrycz, Ryszard Filipowicz, Piotr Zegadło, 

Nieobecni (1)

Ryszard Szymczuch 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Ad. 6 Sprawy Inne

W dyskusji poruszono temat realizowanych inwestycji.

Ad. 7 Zakończenie obrad.

Po  wyczerpaniu  tematyki  Zastępca  Przewodniczącego  komisji  podziękował  za  udział  w 

komisji i o godz. 17:03 zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokółowała:  A. Kmieć

Podpisał:

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

  /-/Zenon Pedrycz



           

           


