
   PROTOKÓŁ Nr XLVII/47/2022 

                 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

          w dniu 26.09.2022r. 

 

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, Sekretarz Gminy – Z. Zagdański,  młodszy księgowy Instytucji Kultury 

– K. Skłodowska, Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej - D. 

Korczyński, Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 

W. Fąfara, Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gmniny – A. Borycka 

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Zatwierdzenie protokołu Nr XLVI/46/2022 z poprzedniej Komisji. 

5. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji 

kultury za I półrocze 2022 roku. 

6. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłow za I 

półrocze 2022 roku. 

7. Przedstawienie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I 

półrocze 2022 roku. 

8. Projekty uchwały w sprawie: 

a. zmiany uchwały budżetowej Gminy. 

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

c. zmiany uchwały Nr XXX/335/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 25 marca 2021 r. 

dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie „Porozumienia w sprawie powierzenia 

Gminie Kielce zadania publicznego i ustalenia zasad współpracy w zakresie 

opracowania dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności dala Kielc i 

Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego””. 

d. uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Masłów na lata 



2022-2025. 

9. Stanowisko  komisji na temat pisma w sprawie współfinansowania kąpieliska nad 

zalewem w Cedzynie. 

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 26 września 2022  roku o godzinie 13:00 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 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, Ryszard Szymczuch, Piotr Zegadło, 

Zenon, Adam Pedrycz, 

 

 



 

Ad.4 Zatwierdzenie protokołu  Nr XLVI/46/2022 z poprzedniej Komisji.  

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

wniosek w sprawie treści zawartych w protokole. 

 

GŁOSOWANIE 

Za-6; przeciw- 0; wstrzymujących się- 0; brak głosu – 0; nieobecni – 0 

Głosowanie imienne: 

Za (6) 

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

Zenon, Adam Pedrycz, 

Komisja zatwierdziła Protokół nr XLVI/46/2022 z poprzedniego posiedzenia Komisji 

Budżetu i Finansów. 

 

Ad.5 Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji 

kultury za I półrocze 2022 roku.  

 Pani Kamila Skłodowska młodszy księgowy Centrum Usług Wspólnych przedstawiła 

informację dotyczącą jednostek: Gminna Biblioteka Publiczna oraz Centrum Edukacji 

i Kultury „Szklany Dom” 

 

Komisja Budżetu i Finansów zapoznała się i przyjęła nie wnosząc uwag informację o 

przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 roku. 

 

Ad.6 Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłow za I 

półrocze 2022 roku  

 Informację  przedstawiła Skarbnik Gminy. Szczegółowo omówiła pozycje informacji. 

  

Komisja Budżetu i Finansów zapoznała się i przyjęła nie wnosząc uwag informację o 

przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za I półrocze 2022 roku. 

 

Ad.7 Przedstawienie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 

I półrocze 2022 roku. 

 Informację  przedstawiła Skarbnik Gminy. Szczegółowo omówiła pozycje informacji. 



  

Komisja Budżetu i Finansów zapoznała się i przyjęła nie wnosząc uwag informację o 

przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za I półrocze 2022 roku. 

 

Ad.8a 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 oświetlenia ulicznego w Mąchocicach Kapitulnych oraz 

zwiększenia środków na zadanie:  Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Św. Floriana w 

Mąchocicach Kapitulnych. 

  

GŁOSOWANIE 

Za-6; przeciw- 0; wstrzymujących się- 0; brak głosu – 0; nieobecni – 0 

Głosowanie imienne: 

Za (6) 

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

Zenon, Adam Pedrycz, 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. 

 

Ad.8b Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Masłów na lata 2022 - 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, Ryszard Szymczuch, Piotr Zegadło, 

Zenon, Adam Pedrycz, 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. 

 



Radny P. Zegadło opuszcza obrady Komisji 

 

Ad.8c Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/335/2021 Rady Gminy 

Masłów z dnia 25 marca 2021 r. dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie „Porozumienia 

w sprawie powierzenia Gminie Kielce zadania publicznego i ustalenia zasad współpracy 

w zakresie opracowania dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności dala Kielc i 

Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego””.  

 Kierownik referatu Promocji i Rozwoju Gminy Agnieszka Borycka przedstawiła 

projekt uchwały. Poinformowała, że Urząd Miasta Kielce w dniu 02 06.2022 r. ogłosił 

ponownie postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej 

Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” wraz z wykonaniem 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i promocją, które w dn. 31.08.2022 r. 

zostało rozstrzygnięte. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez 

wykonawcę VIA VISTULA Sp. z o.o. z Krakowa za cenę ryczałtową brutto 737 618,70 zł, w 

tym koszt Działania II Badania ruchu drogowego to 344 400,00zł. W dn. 09.09.2022 r. została 

podpisana umowa z Wykonawcą. W związku ze wzrostem kosztu opracowań badań ruchu 

drogowego w stosunku do kwot szacowanych, zwiększeniu ulega wkład własny Gminy 

Masłów o kwotę 7 625,02 zł 

 

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, Ryszard 

Szymczuch,  

Nieobecni (1) 

Piotr Zegadło,  

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. 

 

Ad.8d Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami Gminy Masłów na lata 2022-2025.  

 Sekretarz Gminy Masłów Zbigniew Zagdański przedstawił projekt uchwały i 

procedurę jego tworzenia. Poinformował, że  podobnie jak poprzedni program również ten 

został podzielony na trzy priorytety. 



 Najważniejsze zadanie w tym programie to  możliwość podjęcia uchwały przyznającej 

dotację dla właścicieli zabytków na finansowanie prac konserwatorskich.  

 Program uzyskał pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

W dyskusji poruszono temat Kapliczki umieszczonej na drzewie w przełomie Lubrzanki oraz 

środków jakie będą przekazywane na ochronę i konserwacje zabytków. 

 

GŁOSOWANIE 

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

Głosowanie imienne: 

Za (5) 

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

Wstrzymujących się (1) 

Tomasz Ksel, 

Nieobecni (1) 

Piotr Zegadło,  

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. 

 

Ad. 9 Stanowisko  komisji na temat pisma w sprawie współfinansowania kąpieliska nad 

zalewem w Cedzynie. 

 Wójt Gminy przedstawił pismo z Gminy Górno zobowiązujące Gminę Masłów do 

współfinansowania w kwocie  58 615,00zł  funkcjonowania kąpieliska w Cedzynie.  

Zgodnie z Uchwałą  Rady Gminy Masłów nr XLII/436/2022 udzielona została Gminie Górno 

pomoc finansowa w wysokości 5 000,00zł na realizację zadania pn. „Urządzenie i 

zagospodarowanie ogólnodostępnego miejsca wyznaczonego do kąpieli w miejscowości 

Cedzyna”. 

 Wójt podkreślił, że nie jest to zadanie, do którego kiedykolwiek Rada Gminy Masłów 

składałby deklarację współfinansowania. Gmina Masłów ponosi znaczące koszty utrzymania 

terenu po swojej stronie. Z kąpieliska korzystają nie tylko mieszkańcy gminy Masłów ale 

również mieszkańcy Kielc jak i całego regionu. Na chwilę obecną Gmina Masłów nie jest 

zainteresowana współfinansowaniem w związku z tym, że jest to zadanie własne 

(nieobowiązkowe)  Gminy Górno. 

Radny A. Pedrycz podkreślił, że w związku z organizacją kąpieliska w Cedzynie Gmina 

Górno osiąga również dochody. 

Radny Z. Pedrycz- jeśli dana gmina decyduje się na jakieś przedsięwzięcie to ponosi 



związane z tym koszty, niezrozumiałe jest zmuszanie innej gminy do partycypowania w tych 

kosztach. Gdyby Gmina Górno przed rozpoczęciem inwestycji wystąpiła z zapytaniem czy 

Gmina Masłów jest wstanie udzielić wsparcia finansowego, moglibyśmy rozważyć różne 

możliwości.  

Radny T. Ksel przychylam się do stanowiska Wójta, nie jest to czas na składanie takich 

wniosków. Występowanie o środki  w czasie trwania sezonu jest dla mnie niezrozumiałe. 

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

Odrzucenia propozycji współfinansowania kąpieliska nad zalewem w Cedzynie, zgodnie z 

przedstawionym uzasadnieniem. 

UZASADNIENIE: Ustanowienie, urządzenie i prowadzenie kąpielisk oraz miejsc 

wykorzystywanych do kąpieli, jako jedna z form prowadzenia gospodarki wodnej 

uregulowanej ustawa Prawo Wodne, należy do zadań własnych gminy. Jest to zadanie o 

charakterze nieobowiązkowym. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych jeżeli gmina 

podejmuje decyzje by zostać organizatorem kąpieliska, lub miejsca do kąpieli, to do jej 

obowiązków należy finansowanie wszelkich wydatków związanych z tym przedsięwzięciem. 

Tak więc w przypadku  podjęcia decyzji o urządzeniu miejsca do kąpieli w Cedzynie koszty z 

tym związane pokrywa organizator, tj. Gmina Górno. Gmina Masłów nie jest 

współorganizatorem tego miejsca, wobec powyższego po stronie Gminy Masłów nie istnieje 

żaden obowiązek ponoszenia kosztów tego przedsięwzięcia. Umowa jaką od kilku lat Gmina 

Masłów zawiera na przekazanie dotacji dla Gminy Górno nie może być traktowana jako 

deklaracja wspólnej realizacji działań zmierzających do organizacji i prowadzenia miejsca do 

kąpieli. Jest to akt dobrej woli ze strony gminy Masłów, z której, z uwagi na bliskie 

sąsiedztwo jej mieszkańcy mogą potencjalnie korzystać z kąpieli tak jak inni użytkownicy 

korzystają z faktu, że wstęp na teren formalnie zorganizowanego miejsca do kąpieli jest w 

Polsce zgodnie z obowiązującym prawem nieograniczony miejscem zamieszkiwania na 

terenie gminy, która  jest organizatorem otwartego obiektu do kąpieli. 

 

GŁOSOWANIE 

Za-4 przeciw- 0; wstrzymujących się- 0; brak głosu – 0; nieobecni – 2 

Głosowanie imienne: 

Za (5) 

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

Nieobecni (1) 



Piotr Zegadło, Ryszard Szymczuch,  

 

Ad. 10 Sprawy Inne 

Pan T. Ksel stwierdził, że jest przeciwnikiem wspólnych posiedzeń komisji. Zostawia temat 

do rozważenia przez przewodniczących komisji.  

W dyskusji poruszono temat zimowego utrzymania dróg.  

 

Ad. 11 Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Zastępca Przewodniczącego komisji podziękował za udział w 

komisji i o godz. 16:27 zamknął obrady. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokółowała:  A. Kmieć 

 

Podpisał: 

Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów 

  /-/Zenon Pedrycz 

 

 

 

 

 

 

 

 


