
 
 

 

 

Protokół nr 12/2019 

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

przeprowadzonego w dniu 16 grudnia 2019 r. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad.  

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

5. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Masłów, w 

roku szkolnym 2019/2020 

6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Masłów do realizacji Programu „Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 w ramach Solidarnościowego 

Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Masłów na lata 2019-2029 

9. 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 16 grudnia 

2019 roku o godzinie 15:30  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 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie poprosiła o wprowadzenie do 

porządku obrad, projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Masłów do realizacji 



 
 

Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 w ramach 

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Wójt T. Lato wystąpił o 

zmianę porządku obrad. 

Przyjęcie porządku 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 11/2019  poprzedniej Komisji 

Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Rady Gminy Masłów z dnia 2 grudnia 

2019r. 

Ad. 5 

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Masłów, w roku 

szkolnym 2019/2020 przedstawiła Kierownik Centrum Usług wspólnych Gminy Masłów – Irena 

Kundera. W związku ze zmianą ustawy Prawo Oświatowe, od 3 grudnia 2019 r. ulegają zmianie 

zasady rozliczania się z rodzicami, jeśli chodzi o stronę Rodzic-Wójt, w sprawie refundacji kosztów 

dowozu dziecka niepełnosprawnego przez rodzica do szkoły. Umowy już podpisane pozostają na tych 

samych warunkach. Ustawa narzuca inny sposób rozliczania, zgodnie z kluczem, w związku z tym 

konieczne jest określenie średniej jednostki paliwa w gminie przez radę gminy, na każdy rok szkolny. 

Na terenie gminy nie funkcjonuje stacja paliw, stąd do wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa na 

rok szkolny 2019/2020, przyjęto średnie ceny paliw w gminie Górno. 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 5 „za”. 

Wójt Gminy T. Lato w związku z innym spotkaniem opuścił obrady Komisji. W obradach brali udział 

Sekretarz Gminy Z. Zagdański oraz Skarbnik Gminy M. Kumór. 

Ad. 6 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Masłów do realizacji Programu „Asystent osobisty 

osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Promocji 

Gminy – Aneta Kułak. Projekt uchwały zakłada pomoc osobie niepełnosprawnej ze znacznym 

i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, poprzez przyznanie usług asystenta, który może 

pomagać takiej osobie w czynnościach dnia codziennego przez 30 godzin w miesiącu.  

Zgodnie z projektem uchwały Gmina Masłów przystąpi do Programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej”. Do realizacji  zadania zostanie wyznaczony Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Finansowanie Programu w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

Na 2019 r. został złożony jeden wniosek,  na 2020 rok dla dwóch osób, jest możliwość składania 

kolejnych wniosków.  

Radny W. Haba zapytał Kto może być asystentem rodziny?   



 
 

Kierownik A. Kulak – asystentem może być osoba o kierunkowym wykształceniu wyższym 

z rehabilitacji lub ma przynajmniej dwa lata doświadczenia w opiece nad osobami niepełnosprawnymi 

oraz asystent nie może byś spokrewniony z osobą  niepełnosprawną. 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 5 „za”. 

Obrady opuścił Radny A. Pedrycz o godzinie 16:44. 

Ad. 7 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów przedstawiła 

Skarbnik Gminy – Małgorzata Kumór. Zamieszczona została autopoprawka do załącznika  nr 

1, dotycząca przesunięcia pomiędzy paragrafami. Komisja zapoznała się przedstawionym 

projektem uchwały. 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”. 

Ad. 8  

Projekt uchwały w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie 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. 9 

Sprawy różne. 

Zakończenie obrad. Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział 

w komisji  i o godzinie 17:30 – zakończył obrady Komisji Oświaty.     

Protokolant:      

Aneta Krawczyk  

                                                                                                                                        Przewodniczący Komisji 

                                                                                                                                              /-/ Wojciech Haba 

 


