
 

 

 

 

Protokół nr 9/2020 

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

przeprowadzonego w dniu 1 grudnia 2020 r. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Stwierdzenie quorum 

3. Przyjęcie porządku obrad 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji  

5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na 

lata 2021 – 2029 

6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Masłów na 2021 rok 

7. Sprawy inne 

8. 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 1 grudnia 2020 

roku o godzinie 14:36,  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. 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, 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 5 „za”. 



 

 

 

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 8/2020 poprzedniej Komisji 

Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Masłów z dnia 23 listopada 2020 r. 

 

Ad. 5 

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2021 – 2029 

przedstawili wspólnie p. Wójt - Tomasz Lato oraz Skarbnik Gminy - Małgorzata Kumór.  

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone kwoty dochodów i wydatków 

wynikają z zapisu uchwały budżetowej. Przy założeniach w latach kolejnych (2022-2023) 

zaktualizowane zostały kwoty dotacji realizowanych z budżetu UE. 

Widoczny jest wzrost wydatków bieżących w oświacie. Ze względu na panującą pandemię 

nauczyciele mają ograniczone możliwości realizowania dodatkowych zajęć z uczniami, dlatego 

zostaną im wypłacone jednorazowe dodatki uzupełniające. Znacząco wzrastają dotacje celowe na 

utrzymanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Masłów. 

 

Pytanie:  

Przewodniczący komisji W. Haba – czy uda się doprowadzić do sprzedaży hostelu Lubrzanka, a jeśli 

nie, to jak będzie wyglądała wycena i koszty? 

Odpowiedź:  

p. Wójt – wycena będzie realizowana ponownie, gmina ma nadzieję, że da się uzyskać dobre warunki i 

cenę, ale może też nie dojść do sprzedaży hostelu. 

 

Pytanie:  

Przewodniczący komisji W. Haba – jak wygląda sytuacja związana z termomodernizacją szkół na 

terenie gminy? 

Odpowiedź:  

p. Wójt – zauważalne są oszczędności w kosztach opału wynikające z termomodernizacji 

budynków oraz założenia instalacji fotowoltaicznych. Dokładne dane będą wyliczone w I 

kwartale 2021r. 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 5 „za”. 

 



 

 

Ad. 6  

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Masłów przedstawili wspólnie p. Wójt - 

Tomasz Lato oraz p. Małgorzata Kumór - Skarbnik Gminy.  

Planowane dochody w 2021r. wynoszą 61.949.196,00 zł, natomiast planowane wydatki 61.225.235,00 

zł. Różnica w postaci nadwyżki budżetowej zostanie w całości zagospodarowana na spłatę kredytu. W 

2021r. gmina Masłów nie przewiduje zaciągania kredytów. 

 

Pytanie:  

Radny M. Fąfara – o ile wzrośnie średnia wysokość wynagrodzenia w 2021r.? 

Odpowiedź:  

p. Wójt i p. Skarbnik – w pierwszej kolejności zostaną wyrównane kwoty dla osób, które nie osiągają 

minimalnej krajowej, w przybliżeniu wynagrodzenie zostanie zwiększone o ok. 270 zł. Będziemy się 

przyglądać możliwością budżetowym gminy w sprawie ewentualnych podwyżek płac dla urzędników. 

 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 5 „za”. 

 

Ad. 7 

Sprawy inne. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

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

komisji i o godz. 15:21 - zakończył obrady Komisji Oświaty. 

    

Protokolant:      

Anna Dziwoń 

 

                                                                                                                               Przewodniczący Komisji 

                                                                                                                                    /-/ Wojciech Haba 


