
 
 

 

 

Protokół nr 10/2019 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy 

przeprowadzonego w dniu 25 listopada 2019 r. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad.  

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.  

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Masłów za rok szkolny 

2018/2019 

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/72/2019 Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie podziału środków oraz planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli a także ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 

opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 

gminę Masłów 

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z 

Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok 

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów 

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 

2019 – 2029 

11. Sprawy różne. 

 

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia. 

Stosownie do § 65 Statutu Gminy Masłów przyjętego uchwałą Nr XXV/232/2016 Rady Gminy 

Masłów z dnia 8 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 2787) w dniu 25 listopada 

2019 roku o godzinie 15:00  w budynku Urzędu Gminy w Masłowie,  Przewodniczący Komisji 

Oświaty – Wojciech Haba otworzył obrady. 

 

Ad. 2 

Stwierdzenie quorum. 



 
 

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 5 radnych – z 5 osobowego składu Komisji, co jest podstawą 

do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu. 

 

Ad. 3 

Przyjęcie porządku obrad. 

Radni przyjęli porządek obrad ze zmianami. 

 

Ad. 4 

Przewodniczący Komisji poinformował, że nie wpłynął żaden wniosek w sprawie treści zawartych 

w protokole. 

Komisja, w głosowaniu 5 „za”, jednogłośnie przyjęła protokół nr 9/2019  poprzedniej Komisji 

Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Rady Gminy Masłów z dnia 21 

października 2019r. 

 

Ad. 5 

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Masłów za rok szkolny 2018/2019 

przedstawiła Pani Irena Kundera Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów. 

W przedstawionej informacji zawarte zostały dane dotyczące liczby uczniów, wyniki ze 

sprawdzianów i egzaminów, osiągnięcia szkół, koszty jakie ponosi gmina na funkcjonowanie szkół 

i oddziałów przedszkolnych. Informację uzupełnił Wójt Tomasz Lato, mówił m. in. o remontach 

przeprowadzanych w szkołach w 2019r. Możliwość na wypowiedzenie się mieli dyrektorzy szkół, 

którzy byli obecni podczas przedstawiania informacji oświatowej. Radni mogli zadawać pytania, na 

które otrzymali odpowiedź. Pytania zadawali Radny A. Pedrycz oraz Radna B. Komorowska, 

dotyczyły one m.in. edukacji rodziców i dzieci na temat wyboru szkoły. Dyrektorzy zapewnili, że ta 

edukacja jest bardzo wyczerpująca. Wypowiadał się również na ten temat Przewodniczący W. Haba. 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Rady Gminy Masłów przyjęła 

informację o stanie realizacji zadań oświatowych. 

O godzinie 16:00 Komisja Oświaty połączyła się z Komisją budżetową i Inwestycyjną. 

Ad. 6 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/72/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 

2019 r. w sprawie podziału środków oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli a także ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Masłów przedstawiła również 

I. Kundera Kierownik CUWGM.  Zmiana uchwały dotyczy zdjęcia zapisu dotyczącego ograniczenia 

niektórych kierunków dokształcenia nauczycieli. Zapis trwał od kilku lat, w związku ze zmianą 



 
 

sytuacji, dyrektorzy wnioskują o dofinansowanie tego samego kierunku w celu wsparcia uczniów 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zmiana nie ma wpływu na budżet, będzie to znajdowało 

w tym samym procencie ustalonym w planie finansowym. Radni nie wnosili uwag. 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Rady Gminy Masłów 

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 5 „za”. 

Ad.7 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów 

z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok przedstawił Zbigniew Zagdański Sekretarz Gminy. 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Gminy do końca 

listopada uchwala roczny program współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 

następny, tak jak w poprzednich latach został przygotowany projekt tego programu zgodnie z ustawą 

został przedstawiony do konsultacji społecznych, odbyło się to w ten sposób, że projekt został 

zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej. Osoby zainteresowane oraz Organizacje mogły 

składać wnioski do tego programu. W trakcie tych konsultacji społecznych nie złożono żadnego 

wniosku. Program tak jak w latach ubiegłych przewiduje trzy najważniejsze priorytety realizacji w 

ramach współpracy z Organizacjami Pozarządowymi tj. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym, w tym zakresie co roku organizowany jest letni wypoczynek dla dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych na ten cel przewiduje się w Programie wydatek w wysokości 40 000 zł. Drugi 

priorytet to wspieranie upowszechniania kultury fizycznej, takiej dyscypliny sportu jak piłka nożna, 

piłka siatkowa i piłka ręczna, pięściarstwo, jazda konna, biegi a także spadochroniarstwo, na ten cel w 

Programie proponowana jest kwota 111 000 zł. Trzeci priorytet tj. działalność wspomagająca rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych, chodzi tu o organizację wydarzeń związanych z kulturą, 

zwyczajów regionalnych i imprez integrujących społeczność lokalną tzw. festyny i na ten cel w 

Programie przewidziano kwotę 25 000 zł. Wzorem lat ubiegłych przewiduje się, że zlecenie tych 

zadań nastąpi poprzez organizację konkursów z powszechnym dostępem do nich przez Organizacje 

Pozarządowe, pod warunkiem, że działają na terenie gminy bądź na rzecz mieszkańców gminy. 

Rozstrzyganie tych konkursów odbywa się przez przy udziale komisji konkursowej z zachowaniem 

zasad, które wynikają z tego Programu. 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Rady Gminy Masłów 

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 5 „za”. 

 

 



 
 

Ad. 8  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów przedstawiła M. Kumór 

Skarbnik Gminy. Projekt uchwały dotyczy zmniejszenia planu dochodów o kwotę 921 268 zł. i 

zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 325 458 zł. W wyniku wprowadzonych zmian uległ 

zmniejszeniu deficyt budżetu o kwotę 404 190 zł.  

Komisja zapoznała się przedstawionym projektem uchwały i nie wnosiła uwag. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Rady Gminy Masłów 

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 5 „za”. 

O godzinie 16:45, Radny Andrzej Pedrycz opuścił obrady. 

 

Ad.9 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2019 – 

2029. Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy - M. Kumór. Poinformowała, że zmiany 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej.  

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Rady Gminy Masłów 

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”. 

Ad. 14   

Sprawy różne.  

Radna Bernarda Komorowska zadała dwa pytania pierwsze dotyczy udrożnienia roww 

Domaszowicach na długości 40 m, w którym to jest miejscu? Wójt T. Lato odpowiedział na pytanie, 

wyjaśnił którego odcinka to dotyczy.  

Drugie pytanie: Kto ma obowiązek zbierania śmieci z kosza z przystanku, czy są to panowie którzy 

zabierają śmieci z posesji? Wójt odpowiedział, że nie to zadanie należy do gminy, raz w tygodniu w 

szczególnych sytuacjach dwa razy w tygodniu pracownicy gminy zbierają śmieci. 

Zakończenie obrad. Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział 

w komisji  i o godzinie 16:52 – zakończył obrady Komisji Oświaty.     

Protokolant:      

Aneta Krawczyk 

                                                                                                                                        Przewodniczący Komisji 

                                                                                                                                             /-/ Wojciech Haba 


