
 

Protokół nr 1/2020 

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

przeprowadzonego w dniu 27 stycznia 2020 r. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Stwierdzenie quorum 

3. Przyjęcie porządku obrad  

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji 

5. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za rok 2019 

6. Opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok 

7. Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji 

celowych dla podmiotów prowadzonych żłobki lub kluby dziecięce na obszarze 

Gminy Masłów, w tym kategorie dzieci na które przyznawana jest dotacja w roku 

kalendarzowym 2020 

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym 

przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej 

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów 

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

na lata 2020 – 2029 

11. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą "Nagroda Gospodarcza 

Gminy Masłów" 

12. Sprawy inne 

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 27 stycznia 

2020 roku o godzinie 14:00 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. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie.  

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 12/2019  poprzedniej Komisji 

Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Rady Gminy Masłów z dnia 16 grudnia  

2019r. 

Ad. 5 

Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za rok 2019. Radni zapoznali się ze sprawozdaniem i 

nie wnosili uwag. 

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

sprawozdanie w głosowaniu 5 „za”. 

Ad. 6 

Opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok przedstawił przewodniczący W. Haba. Radni 

nie wnosili uwag. 

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

plan pracy  komisji w głosowaniu 5 „za”. 

Ad. 7 

Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla 

podmiotów prowadzonych żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Masłów, w tym 

kategorie dzieci na które przyznawana jest dotacja w roku kalendarzowym 2020 przedstawiła 

Kierownik CUWGM – I. Kundera. Uchwała określa stawkę dofinansowania dla podmiotów 

niepublicznych działających na terenie Gminy Masłów. Obecnie funkcjonuje jeden podmiot 

niepubliczny zarejestrowany i dofinansowywany przez Gminę Masłów, jest to Klub Malucha 

„Świat Ninio”. Proponowana stawka dotacji to 120 zł. Jest to wsparcie podmiotu na dzieci z 

terenu naszej gminy. 

Przewodniczący W. Haba zapytał – Czy w ciągu roku mogą dzieci przystąpić do Klubu? 

Kierownik I. Kundera odpowiedziała – tak jeśli są miejsca, nie ma tam listy rezerwowej. 

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 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym 

przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej przedstawiła 

również Kierownik CUWGM - I. Kundera. Do wspólnego zakupu energii przystępuje 14 

gmin, przyjęcie uchwały pozwoli na podpisanie wspólnego porozumienia. Liderem w tym 

roku jest Gmina Piekoszów. Taki tryb, czyli zrzeszenie kilku jednostek samorządu 

terytorialnego w ramach Grupy Zakupowej, daje możliwość na zmniejszenie kosztów 

dostawy energii poszczególnym jednostkom. W drodze przetargu nieograniczonego 

wybranym dostawcą  jest do końca 2020 roku Energa.  

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 5 „za”. 

Ad.9 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów przedstawiła Skarbnik Gminy 

– M. Kumór. 

 Skarbnik szczegółowo przedstawiła zmiany w projekcie uchwały. 

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”. 

Ad.10 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Masłów na lata 2020 – 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 5 „za”. 

Ad.11 

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą "Nagroda Gospodarcza Gminy 

Masłów" przedstawiła Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gminy - A. Borycka. Zmiany 

w uchwale dotyczą wniesionych uwag przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy 

Masłów. Dotyczą one wydłużenia okresu kiedy są przyjmowane zgłoszenia do Nagrody 



Gospodarczej. Przedsiębiorcy zwrócili się o doprecyzowanie zapisów, jeśli chodzi o 

przyznawanie nagrody o charakterze specjalnym. Zapisy te zostały uwzględnione w 

załączniku do uchwały w regulaminie „Nagrody Gospodarczej”. Zmieniono okres 

przyjmowania zgłoszeń na od 1 stycznia do 30 kwietnia każdego roku. Doprecyzowane 

zostały również zapisy odnośnie przyznawania Nagrody o charakterze specjalnym. 

W formularzu zgłoszenia dodana została klauzula dotycząca przetwarzania danych 

osobowych. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Masłów pozytywnie zaopiniowała 

zmiany. 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 5 „za”. 

Ad.12 

Sprawy inne. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie.  

Zakończenie obrad. Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział 

w komisji  i o godzinie 16:00 – zakończył obrady Komisji Oświaty. 

      

Protokolant:      

Aneta Krawczyk    

 

                                                                                                                     Przewodniczący Komisji 

                                                                                                    /-/ Wojciech Haba       

                                                                                   

 

 


