
 

Protokół nr 11/2016  

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

przeprowadzonego w dniu 21 listopada 2016 r. 

 
 

 

 

Porządek obrad komisji:  

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 2015/2016 

wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszy wynajem pomieszczeń w budynkach 

położonych w Masłowie Pierwszym i w Mąchocicach Kapitulnych oraz dalsze wydzierżawianie 

części działki nr 875/2 o pow. 481 m2 położonej w Masłowie Pierwszym oraz części działki nr 

895 o pow. 1230 m2 położonej w Mąchocicach Kapitulnych z przeznaczeniem na działalność w 

zakresie ochrony zdrowia oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umów w tym zakresie. 

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół na terenie Gminy 

Masłów do 2020 roku. 

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

Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2017 rok. 

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów. 

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

Gminy Masłów na lata 2016 – 2026. 

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 21 listopada 

2016 roku o godzinie 15:30 w budynku Urzędu Gminy w Masłowie,  Przewodniczący Komisji – 

Robert Fortuna , otworzył obrady. 

 

 

Ad. 2. 

Stwierdzenie quorum. 

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 4 radnych – 100 % z 4 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. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji poinformował, że nie wpłynął żaden wniosek w sprawie treści 

zawartych w protokole. 

Komisja, w głosowaniu 4 „za”, jednogłośnie przyjęła protokół nr 10/2016 z poprzedniej 

Komisji Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy Rady Gminy Masłów z dnia 

24 października 2016 r..  

 

 

Ad. 5 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Masłów za rok szkolny 2015/2016 

wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego przedstawiła Pani Irena Kundera – 

Kierownik Samorządowego Zespołu Obsługi Oświaty w Masłowie. Pani Irena Kundera 

poinformowała, że w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało do naszych szkół o 10 osób mniej niż 

w poprzednim, a mianowicie 1031 dzieci. Występuje malejący trend dzieci w szkole na przestrzeni 

lat, który pokazuje jedna z przygotowanych tabeli w informacji „oświatowej”.  Pani Kundera 



przedstawiła radnym informacje między innymi o liczbie zatrudnionych nauczycieli, awansie 

zawodowym nauczycieli.  

O godzinie 15: 47 na komisję wszedł Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato. 

Pani Kierownik Zespołu Obsługi Oświaty dalej omawiała informację przedstawiając zwarte w 

materiale tabele: liczby godzin ponadwymiarowych, bilansu wykonania średnich dla nauczycieli. 

Pani Kundera podkreśliła, że Gmina Masłów otrzymała wyróżnienie przyznane przez Ośrodek 

Rozwoju Edukacji, które potwierdza, że działania podejmowane przez Wójta Gminy Masłów w 

zakresie jednorazowego dodatku uzupełniającego są właściwe.  

Pani Irena poinformowała również o ponoszonych kosztach na funkcjonowanie szkół, koszcie 

utrzymania dziecka w odniesieniu tylko do subwencji oświatowej oraz o realizacji zadań własnych 

tj.: o wieku przedszkolnym, o dowozie, ponoszonych nakładów na wychowanie przedszkolne,  

o ilości i kwotach przyznanych stypendiów i zasiłków szkolnych, programach zdrowotnych, 

organizowanych konkursach, stypendiach za wyniki w nauce oraz wszystkich sukcesach szkół. 

 

Radny Andrzej Pedrycz zapytał, co będzie ze szkołami w przyszłym roku, czy już coś wiemy na ten 

temat. Pan Wójt odpowiedział, że „podstawówki” zostają. Poinformował, że jeżeli Radni 

zaakceptują w późniejszym czasie przedstawione przez niego propozycje, to zgodnie z jego 

koncepcją sieć szkół w gminie Masłów nie ulegnie zmianie. W Masłowie, Mąchocicach 

Kapitulnych, Mąchocicach Scholasterii i Brzezinkach będą funkcjonowały klasy 0-8, a w Woli 

Kopcowej klasy 0-3 bądź 0-4 co zależy od przepisów dotyczących nauczania zintegrowanego.  

 

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

przyjęła informację w głosowaniu 4 za.  

 

Ad. 6  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszy wynajem pomieszczeń w budynkach 

położonych w Masłowie Pierwszym i w Mąchocicach Kapitulnych oraz dalsze wydzierżawianie 

części działki nr 875/2 o pow. 481 m2 położonej w Masłowie Pierwszym oraz części działki nr 895 

o pow. 1230 m2 położonej w Mąchocicach Kapitulnych z przeznaczeniem na działalność w 

zakresie ochrony zdrowia oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umów w tym zakresie przedstawiła Pani Edyta Hrabąszcz – inspektor ds. gospodarki 

gruntami Urzędu Gminy Masłów. Budynki Ośrodków Zdrowia wraz z działkami są w posiadaniu 

gminy Masłów. Budynki były wynajmowane od 2005r. przez Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej PULS w Masłowie, który w 2012r. zmienił nazwę na Zespół Ośrodków Zdrowia 

„PULS” Sp. z o.o. Spółka ta oferuje usługi z zakresu świadczeń zdrowotnych na rzecz 



mieszkańców Gminy Masłów.  

 

Pani Edyta Hrabąszcz poinformowała, że kończy się okres dzierżawy dla Niepublicznego Zakładu 

„PULS” 31.12.2016 r. i od Prezesa spółki Pana dr Janusza Franasika wpłynął wniosek o 10-cio 

letnią dzierżawę części działki w Masłowie Pierwszym oraz w Mąchocicach Kapitulnych.  

W związku z tym został przygotowany projekt uchwały. Pani Edyta podkreśliła, że w budynku  

w Mąchocicach Kapitulnych została zmniejszona powierzchnia, a zwiększona została powierzchnia 

gruntu, ponieważ wokół budynku znajduje się parking, z którego korzystają pacjenci Ośrodka 

Zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych oraz zmniejszyła się powierzchnia o lokal mieszkalny. 

Natomiast powierzchnia lokalu i powierzchnia gruntu w miejscowości Masłów Pierwszy nie uległa 

zmianie.  

Radna Regina Chyb zapytała czy ta powierzchnia, która się zmieniła o lokal mieszkalny zmieniła 

na coś innego, czy po prostu jest zbędna p. doktorowi?  

Wójt odpowiedział, ze powierzchnie te, które nie były wykorzystywane przez Ośrodek Zdrowia nie 

były wykorzystywane z różnych przyczyn. Po pierwsze dlatego, że nie spełniały wymogów stacji 

sanitarno-epidemiologicznej pod względem wysokości innych działań, po drugie nie były potrzebne 

do bieżącej realizacji zadań ośrodka. Obydwa te obiekty mają wiele usterek, które w miarę 

możliwości finansowych powinniśmy zmieniać i poprawiać. Uporządkować chcieliśmy teren 

gruntu, ponieważ przygotowujemy w nowym budżecie niewielkie remonty dotyczące ogrodzenia, 

wejścia dla niepełnosprawnych. Zostały zapisane w budżecie niewielkie pieniądze, jeżeli chodzi o 

remont w Mąchocicach Kapitulnych, tam też będziemy przeprowadzać inwestycję z ZIT-u, gdzie 

przebudujemy centralne ogrzewanie, wymienimy wszystkie otwory drzwiowe i okienne oraz 

chcieliśmy uporządkować teren wokół budynku, który dzierżawimy. 

Radna Regina Chyb zapytała: ile w tym momencie będzie wynosił czynsz za to wszystko łącznie? 

Pani E. Hrabąszcz odpowiedziała, że łączny czynsz będzie wynosił miesięcznie 1803,37 zł netto. 

Wójt przypomniał, że zadanie opieki zdrowotnej jest zadaniem własnym gminy i jesteśmy 

zobligowani, aby to tak zorganizować by opieka mogła być dla mieszkańców zapewniona.  

Radny Filipowicz zajął głos. Radny Filipowicz poinformował, że wpływają do Radnych skargi od 

mieszkańców, nie ze względu na wiedzę lekarzy, czy podejście lekarza do pacjenta, ale w sprawach 

rejestracji oraz, że ośrodek zamykany jest wcześniej. Radny poprosił Prezesa Franasika  

o wypowiedzenie się w tej sprawie. Dodał, że we wcześniejszej umowie jest zapis taki, że możemy 

odstąpić od umowy, jeżeli opinia mieszkańców o ośrodku jest negatywna.  

Dr Janusz Franasik odpowiedział, że w takich przypadkach jest zawsze problem i najlepiej by było 

jakbyśmy mogli rozmawiać o jakichś konkretnych przypadkach. Pan Doktor poinformował, że ma 

informacje odwrotne, gdyż był robiony niezależny ranking przez NFZ i w tym rankingu ośrodek 



wypadł całkiem nieźle. Jest to do wglądu w NFZ. Pan dr Franasik dalej wyjaśniał, że jest 

wieloletnie niedofinansowanie w służbie zdrowia. Jeżeli chodzi o Ośrodek Zdrowia nie jest 

zamykany wcześniej. Ośrodki są otwierane od 7:00, chodź w umowie z NFZ jest przewidziane 

otwieranie od 8:00, ale ułatwiono pacjentom rejestrację. Pan dr Franasik dodał, że jako nieliczni  

z pośród ośrodków mamy rejestrację telefoniczną. Problem z dodzwonieniem się rano jest 

normalny, bo z rana jest kolejka ludzi i ich należy przyjąć jako pierwszych. 

Jeśli chodzi o dostanie się do konkretnego lekarza to rzeczywiście jest problem. Przez ostatnie dwa 

lata się tak złożyło, że pani doktor Nowalska jest praktycznie nieobecna w pracy, chociaż jest 

pracownikiem etatowym ośrodka i oczywiście pobiera wynagrodzenie. Natomiast jej nie ma, bo się 

specjalizuje. Przez te dwa lata trzeba było zatrudnić ludzi, których niema do pracy. Ci lekarze, 

którzy przyjeżdżali nie chcieli rozmawiać o stawce mniejszej niż 100 zł za godzinę, bo inaczej mi 

się nie opłaca przyjeżdżać. Nie ma na rynku pediatry, bo jest taka potrzeba. W ośrodku jest 

zatrudniona Pani dr Wójcik, która jest wspaniałym specjalistą, ale już w wieku przedemerytalnym. 

Jest sześciu lekarzy o różnych specjalnościach. Pan dr Franasik dodał, że stara się robić to, co się 

da, prawda jest też taka ,że lekarze pracują w różnych miejscach.  

W ośrodkach do wyboru jest kilku lekarzy, więc można się zapisać na dowolną godzinę. Nie ma 

takiej możliwości, żeby zadowolić wszystkich. Pan dr Franasik kontynuował, że stara się tak 

zarządzać, żeby było dobrze natomiast okoliczności są takie i nie będą lepsze w obecnej służbie 

zdrowia. Przez najbliższe dwa lata nie ma większych szans na większe środki w opiece zdrowia. 

Pan dr Franasik wyjaśnił wątpliwości odnośnie okresu dziesięcioletniego. W ciągu dwóch lat nie 

ma możliwości zainwestowania środków mając świadomość, że za dwa lata może być odmowa. 

Natomiast w okresie dziesięcioletnim były dwie duże inwestycje, był remont gabinetu, mebli, 

sprzętu stomatologicznego. Na dwa lata nie da się nic sensownego zaplanować, bo ani się nie 

dostanie kredytu na to żeby cokolwiek zrobić. Budynek może funkcjonować dlatego ,że jest to 

kontynuacja działania, żadnej nowej poradni się tam nie zrobi, bo budynek nie spełnia żadnych 

norm sanitarno-epidemiologicznych. Nie ma podjazdu, bo on jest tylko do schodów, drzwi są za 

wąskie. Nie ma windy w żadnym z tych budynków. W budynku w Masłowie trzeba wymienić 

instalację elektryczną. Zakupione żarówki led się palą. Pan dr Franasik dodał, że wydaje mu się, że 

trochę już zasłużył się dla tej gminy i nie tylko w sprawach medycznych. Żeby się zabierać za 

remonty to musi być perspektywa taka sensowna, wieloletnia żeby to miało sens. Wniosek o 10 lat 

jest do bólu sensowny. 

Radny Piwko zapytał czy można się zarejestrować na następny dzień? 

Pan dr Franasik odpowiedział, że jeżeli w danym dniu nie ma możliwości to jest możliwość 

zarejestrowania się na następny dzień. 

 



Radna M. Kozubek dodała, ze jak wszyscy wiedzą mieszkańców nam przybywa w tej chwili i ten 

budynek jest niewystarczający. Poprosiła Pana Wójta o myślenie przyszłościowo o nowym 

budynku. 

Radny Zbigniew Bujak zajął głos. Poinformował, że po zapoznaniu się z materiałami, rozmawiał  

z kilkoma mieszkańcami Mąchocice Kapitulne, którzy zawnioskowali żeby przed głosowaniem 

przeprowadzić konsultacje społeczne na temat przedłużenia tej umowy na okres dziesięcioletni dla 

obsługującej ośrodki zdrowia firmy. 

Wójt odpowiedział, że ta decyzja Rady nie podlega konsultacji. 

Radny Zbigniew Bujak dodał, że proponowano mu, że by taki wniosek postawić na komisji Rady 

bądź na sesji Rady. Niektórzy przedstawiali plusy ośrodków zdrowia na terenie gminy Górno, 

mówili, że tamte ośrodki zdrowia rozwijają się, mają pieniądze, ale jeżeli chodzi o obsługę jest 

zupełnie inaczej. 

Radny Fortuna zabrał głos. Powiedział, że w strategii rozwoju też mogliśmy odnieść się do służby 

zdrowia na terenie naszej gminy. Dodał, że jest pod opieką przychodni w Mąchocicach Kapitulnych 

i nigdy nie słyszał nic złego o ośrodku. Pani doktor która tam przyjmuje, jest dostępna zawsze także 

przed i po pracy.  

P. dr Janusz Franasik dodał, że ośrodki na terenie gminy Masłów mają pod opieką sporo ludzi z 

Górna, którzy należą terytorialnie do ośrodka zdrowia w radlinie. Tak samo jest sporo ludzi z 

Świętej Katarzyny którzy należą terytorialnie do Wilkowa. Dodał, że gmina przed tym remontem  

z tamtego roku, przez około 20 lat nie dołożyła „złotówki” to poprawy jakości przy czym Pani 

Kierownik Ośrodka Zdrowia w Górnie, dostaje przez wiele lat spore środki finansowe od urzędu 

gminy. 

Radna Teodora Jagiełło powiedziała, że na zdrowiu i na bezpieczeństwie nie możemy oszczędzać. 

Dodała, że sensowny jest plan, aby przekazać na 10 lat niepublicznemu zakładowi. Każdy z nas ma 

minimum ekonomicznego myślenia, że rzeczywiście jakieś sensowne plany nie realizuje się w rok 

czy dwa, bo jest to niemożliwe. Dodała również, że skoro dofinansowano zakup samochodu dla 

policji i  paliwo to jest to inwestują w bezpieczeństwo. Radna czuje się zawiedziona, że nie 

dofinansowuje się ośrodka zdrowia. Radna Jagiełło na inwestycje gorąco namawia. 

Przewodniczący Rady Gminy S. Wojtyna powiedział, że  brakuje mu w materiałach projektu 

umowy. Zapytał czy ta umowa w jakiś sposób będzie zabezpieczona  jeżeli chodzi o ewentualne 

wypowiedzenie oraz czy ta umowa będzie zawierała elementy, jakie ośrodek zdrowia deklaruje, że 

zostaną spełnione. Radny Wojtyna dodał że chciałby znać jakiś plan, program. I skłaniałby się aby 

odłożyć jeszcze to głosowanie np. na następną sesję. 

Radny Fortuna powiedział, że byłby za przegłosowaniem projektu uchwały w takim brzmieniu 

jakim on jest, ale zobligowałby Pana Wójta ,żeby taki plan przedstawić w przeciągu np. roku. 



Radny M. Januchta powiedział, że Pan Wójt i Pan doktor bardzo ostrożnie deklarują nam swoje 

obietnice. Dodał, że nie dziwi się, gdyż nie wiadomo w jakiej rzeczywistości obudzimy się jutro. 

Jakie będzie finansowanie.  Pan Januchta dodał, że ze swojej strony popiera Radną Jagiełło  

i Radnego Fortunę i przegłosował by ten projekt uchwały. Pan doktor wkłada pieniądze i to 

niekiedy bardzo duże i każdy wysiłek. Radny Januchta zaproponował żeby przyjąć ten projekt 

uchwały i pozwolić w dalszym ciągu pełnić dr Franasikowi funkcję opiekuna służby zdrowia. 

Wójt Tomasz Lato zabrał głos. Zaproponował aby przyjąć taką niepisaną zasadę, że przynajmniej 

raz na kwartał komisja ochrony zdrowia spotka się wspólnie z panem doktorem i ze mną. Pierwsze 

spotkanie zostanie zorganizowane w Masłowie, drugie w Mąchocicach Kapitulnych. Wszyscy 

Radni mogą uczestniczyć w tych spotkaniach. 

Radna Regina Chyb zakańczając powiedziała, że problemy w służbie zdrowia są jej bardzo dobrze 

znane. Uważa, że Pan doktor mówi całą prawdę m.in. o problemach personalnych ma. Radna Chyb 

dodała., że to dużym plusem jest możliwość umówienia się na drugi dzień, bo w niejednej 

przychodni tak nie ma , tylko trzeba przyjść rano o 6 i „odstać swoje”. Powiedziała, że różne 

podszepty, które słyszymy z boku nie powinny mieć wpływu na podjęte przez Rade decyzję, bo 

powinno być oficjalne pismo, które zostanie rozpatrzone. 

 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”.  

 

O godzinie 17:05 Radny Andrzej Pedrycz opuszcza obrady. 

 

Ad. 7 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół na terenie Gminy 

Masłów do 2020 roku przedstawił Pan Krzysztof Kieszkowski. przedstawiciel Firmy EPRD  

Pan Kieszkowski wyjaśnił, że prowadzenie szkół jest jednym z priorytetowych zadań 

realizowanych przez gminę, jako jednostkę samorządu terytorialnego. W trosce o przyszłość 

oświaty w Gminie Masłów został opracowany Kompleksowy Planu Rozwoju Szkół na terenie 

Gminy Masłów do 2020 roku, który określa priorytety władz gminy na najbliższe lata w obszarze 

edukacji. Plan wskazuje cele, obszary i kierunki działań, które będą realizowane na terenie 

placówek oświatowych z terenu gminy Masłów w najbliższym okresie. Zagadnienia poruszane  

w Planie są spójne z programami strategicznymi obowiązującymi w Gminie Masłów m.in. Strategią 

Rozwoju Gminy Masłów na lata 2015-2025. Plan umożliwi władzom samorządowym oraz innym 

uprawnionym beneficjentom pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 



m. in. na działania związane z modernizacją i rozbudową placówek oświatowych. 

Pan Kieszkowski kompleksowo przedstawił wszystkie informacje na temat rozwoju oświaty na 

terenie gminy Masłów. Poinformował, że dokument ten jest bardzo ważny, aby szkoły na terenie 

gminy mogły się rozwijać. Rozwinęła się dyskusja pomiędzy Radnymi na temat posyłania dzieci do 

szkół nie na terenie gminy Masłów. 

Radna Regina Chyba zakańczając dyskusję powiedziała, że chcielibyśmy wiele, ale tak naprawdę to 

nikogo nie możemy zmusić, aby posłał swoje dziecko do szkoły na terenie naszej gminy. Dodała, że 

nikt nie może na rodzicach wywierać presji posyłania bądź zostawienia dzieci w szkołach na terenie 

gminy.  

 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 3 „za”.  

 

Ad. 8 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów  

z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2017 rok 

Projekt uchwały przedstawiła kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie -  

Pani Aneta Kułak. 

Pani Kułak przedstawiła wzór uchwały, jak również omówiła roczny plan współpracy  

z organizacjami pozarządowymi na rok 2017. Podkreśliła, że uchwała powstała ze względu na 

wymóg ustawowy. Plan uchwały określa sferę współpracy z organizacjami i   

ma sprzyjać kontynuowaniu i rozwijaniu współpracy, dalszemu rozwojowi tych podmiotów, 

stworzy mieszkańcom gminy szansę poszerzenia aktywności społecznej oraz umożliwi zlecanie 

realizacji zadań gminy różnym organizacjom. Pani Kułak dodała, że zlecanie zadań może odbywać 

się w dwóch formach:  

- wspierania realizacji zadania publicznego (dofinansowanie kosztów działania)  

- powierzania realizacji zadania publicznego (sfinansowania całkowitych kosztów zadania).  

Uchwała oznacza również realizację partnerstwa i jawności w zakresie wykonywania zadań 

publicznych oraz stanowi dla władz gminy podstawę do dysponowania środkami publicznymi. 

 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 3 „za”.  

 

 



Ad. 9 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów przedstawiła Skarbnik 

Gminy- Małgorzata Kumór. Poinformowała, że zmiany w budżecie dotyczą aktualnych, bieżących 

zmian w poszczególnych zadaniach budżetowych. Zostało wprowadzone do budżetu m.in. nowe 

zadanie dla jednostki OSP w Mąchocicach Kapitulnych, opracowanie projektu budowlanego dla 

zadania „Budowa oświetlenia w Masłowie Drugim od ul. ks. J. Marszałka. Wiele zmian 

budżetowych w tym oświatowych zostało przeniesionych na rok przyszły, co spowodowało, że 

zadania te zostały przeniesione do załącznika nr 3 do omawianego projektu uchwały. 

 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 3 „za”.  

 

 

Ad. 10 

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

Masłów na lata 2016-2026 przedstawiła Skarbnik Gminy- Małgorzata Kumór. 

Poinformowała, że zmiany w Wieloletniej Prognozie finansowej wynikają ze zmian 

wprowadzonych do uchwały budżetowej. 

Komisja zapoznała się z przedstawionym projektem uchwały nie wnosząc uwag. 

 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 3 „za”.  

 

Ad.11 

Sprawy inne. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie 

 

Ad.12 

Zakończenie obrad.  

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział w komisji i 

o godzinie 19:45 – zamknął obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

      

Protokolant:      

Anna Kowalczyk       

   

        Przewodniczący  Komisji  

              /-/Robert Fortuna 

 


