
 
 

 

 

Protokół nr 8/2020 

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

przeprowadzonego w dniu 23 listopada 2020 r. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Stwierdzenie quorum 

3. Przyjęcie porządku obrad 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji  

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

2019/2020 

6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Masłów Na 

Lata 2016 – 2019 

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/141/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 24 

października 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2020 

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 2021 rok 

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. Sprawy inne 

12. Zakończenie obrad 

 

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 23 listopada 

2020 roku o godzinie 13:41,  Przewodniczący Komisji Oświaty – Wojciech Haba otworzył obrady. 

 

Ad. 2 

Stwierdzenie quorum. 

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 4 radnych – z 5 osobowego składu Komisji, co jest podstawą 

do podejmowania prawomocnych uchwał. 



 
 

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu. Lista obecności członków komisji 

zostanie wygenerowana z systemu (posiedzenie zdalne). 

W obradach brali również udział: 

Wójt Gminy Masłów – Tomasz Lato, Zastępca Wójta – Monika Dolezińska - Włodarczyk, Sekretarz 

Gminy Masłów – Zbigniew Zagdański, Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów – Irena 

Kundera, Skarbnik Gminy Masłów – Małgorzata Kumór,  

 

Ad. 3 

Przyjęcie porządku obrad. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

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

obrad w głosowaniu 4 „za”. 

 

Ad. 4 

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

w protokole. 

Komisja, w głosowaniu 4 „za”, jednogłośnie przyjęła protokół nr 7/2020 poprzedniej Komisji 

Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Masłów z dnia 26 października 2020 r. 

 

Radny Artur Lis dołączył do obrad komisji. 

 

Ad. 5 

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Masłów za rok szkolny 2019/2020 

przedstawiła Pani Irena Kundera - Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów. Podkreśliła, 

że to pierwszy rok szkolny, w którym dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie musieli zmagać się z 

organizacją pracy szkoły w systemie zdalnym. 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, rodzaje zajęć oraz skalę pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz liczbę godzin zrealizowanych na zajęcia wspomagające dla 

uczniów niepełnosprawnych. W 2019 roku gmina Masłów nie zrealizowała średnich wynagrodzeń 

nauczycieli. Z tego tytułu w styczniu 2020 roku wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający dla 

nauczycieli w stopniach awansu zawodowego: dyplomowany, mianowany, stażysta. Jedyną grupą, w 

której średnie wynagrodzenia określone ustawą Karta Nauczyciela zostały osiągnięte, byli nauczyciele 

kontraktowi. 

 

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

informację o stanie realizacji zadań oświatowych. 



 
 

Ad. 6 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Masłów Na Lata                 

2016 – 2019 przedstawił Pan Zbigniew Zagdański – Sekretarz Gminy Masłów. W Programie 

określono 3 priorytety. Pierwszym jest renowacja i rewitalizacja zabytków na terenie gminy Masłów. 

Kolejny to popularyzacja zasobów dziedzictwa kulturowego gminy, który realizowany jest głównie 

poprzez wykorzystanie strony internetowej. Trzeci priorytet polega na rozpoznaniu i ewidencji 

istniejących na terenie gminy obiektów zabytkowych. Nie dopisano nowych zabytków, natomiast 

usunięto z rejestru kapliczkę Matki Boskiej Częstochowskiej w Barczy.  

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

sprawozdanie z realizacji Programu. 

Ad. 7  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/141/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 24 

października 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2020 omówiła Pani Monika Dolezińska-Włodarczyk 

– Zastępca Wójta. Zmiany dotyczą Załącznika nr 1 Rozdział IV zadanie pkt. III. Ustawodawca 

zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych wskazuje na możliwość wykorzystania środków pochodzących z koncesji 

alkoholowych na refundację środków ochrony osobistej oraz na walkę z pandemią. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Masłów pozytywnie opiniuje 

projekt uchwały w głosowaniu 5 „za”. 

Ad.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 2021 rok przedstawiła Pani Monika Dolezińska-Włodarczyk 

– Zastępca Wójta. 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. Osoby zainteresowane oraz Organizacje mogą składać wnioski do 

tego programu. W trakcie konsultacji społecznych złożono jeden wniosek, który został odrzucony ze 

względu na braki formalne. 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. Drugi priorytet to wspieranie upowszechniania kultury fizycznej. 

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. 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 przy udziale komisji konkursowej z zachowaniem zasad, które wynikają z tego 

Programu. 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Masłów pozytywnie opiniuje 

projekt uchwały w głosowaniu 5 „za”. 

Ad. 9  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów przedstawiła Pani Małgorzata 

Kumór - Skarbnik Gminy. Szczegółowo omówiła zmiany, które wpłynęły na zmianę uchwały 

budżetowej dotyczące poszczególnych zadań realizowanych w ramach bieżącego budżetu gminy.  

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 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 

Sprawy inne. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

Zakończenie obrad. Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział w 

komisji i o godz. 16:42 - zakończył obrady Komisji Oświaty. 

    

Protokolant:      

Anna Dziwoń 

                                                                                                                                        Przewodniczący Komisji 

                                                                                                                                             /-/ Wojciech Haba 


