
Protokół nr 6/2017

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

przeprowadzonego w dniu 19 czerwca 2017 r.

Porządek obrad komisji:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.

5. Sprawozdanie  z  działalności  Gminnego  Ośrodka  Kultury  i  Sportu  w  Masłowie 

za rok 2016. 

5a)  Sprawozdanie z planu finansowego GOKIS I Gminnej Biblioteki Publicznej.

6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie za rok 2016.

7. Projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego Gminy Masłów z Gminą 

Łopuszno w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy.

8. Projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego Gminy Masłów z Gminą 

Miedziana Góra w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy.

9. Projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego Gminy Masłów z Gminą 

Zagnańsk w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy.

10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze spra-

wozdaniem z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2016 rok

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

12.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej Gminy Masłów na lata 2017 – 2027.

13. Sprawy inne.

14. 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 

19 czerwca  2017  roku o godzinie  15:45  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.

Zatwierdzenie protokołu nr 5/2017 z poprzedniego posiedzenia Komisji Oświaty.

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

zawartych w protokole.

Komisja,  w głosowaniu 4 „za”,  jednogłośnie przyjęła protokół nr 3/2017 poprzedniej 

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

z dnia 24 kwiecień  2017 r.

Ad. 5

Sprawozdanie z  działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie za rok 2016 

przedstawiła  pani  Krystyna  Nowakowska  -   Dyrektor  Gminnego  Ośrodka  Pomocy 

Społecznej.  Zrealizowanych było bardzo dużo zadań ale najważniejsza realizacja - mówi pani 

Dyrektor – to realizacja projektu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne,  niewielkimi środkami 

udało się zaktywować społeczności lokalne w poszczególnych sołectwach, co procentuje to 

tej chwili. Stowarzyszenie które się zawiązało realizuje te poszczególne inicjatywy. Więcej 

sołectw się angażuje, jest to trwała wartość „zmiana społeczna”  która zaszła w naszej gminie. 



W  ubiegłym  roku  było  sześć  takich  inicjatyw.  Ważnym  projektem  były  też  „Impresje 

Świętokrzyskie” współfinansowany przez Szwajcarię. Udało się pozyskać fundusze na stroje 

dla zespołu Ciekoty. Zespół Ciekoty wraz z zespołem Łukasza Mazura nagrał płytę „Muzyka 

świętokrzyska na wesoło”. Zorganizowana została akcja Brzechwo-czytanie oraz w tym roku 

Tuwimo-czytanie. Pan wójt czyta na głos wiersze we wszystkich przedszkolach i zerówkach. 

Nowym projektem jest  „Akademia poprawy jakości życie”,  czyli  zdrowe żywienie i  ruch, 

warsztaty plastyczne i  psychologiczne.  Organizowano różne imprezy lokalne tj.  „Biesiada 

Masłowska”,  „Dożynki  Gminne”.  Co  jest  bardzo  ważne  udało  się  zakończyć  urządzanie 

dworu.  Otwarto  również  nową  świetlicę  w  Dąbrowie.  Cały  czas  jest  realizowana  stała 

działalność. Radna  Teodora Jagiełło zadała pytania:

- Jakie jest zapotrzebowanie grup młodzieży? 

- Jaka jest tendencja, rosnąca czy malejąca w zaangażowaniu środków w działalność GOKIS, 

z budżetu Gminy na przestrzeni 4 – 5 lat? 

Pani  Dyrektor  odpowiedziała,  że  trudno  jest  dopasować  zajęcia  dla  młodzieży  licealnej 

i starszej.  Młodzież skupia się w większości przy Ochotniczej Straży Pożarnej.  Natomiast 

jeżeli  chodzi  o zaangażowanie środków z budżetu Gminy,  jest  to zdecydowanie tendencja 

rosnąca,  jest  to  związane  z rozszerzaniem działalności  GOKIS,  zwiększają  się  obiekty  w 

związku z tym zwiększają się koszty utrzymania tych obiektów, czyli koszty stałe.

Komisja, w głosowaniu 4 „za”, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie Gminnego Ośrodka 

Kultury i Sportu w Masłowie za 2016 rok.

Ad. 5a

Sprawozdanie z planu finansowego GOKIS przedstawiła pani Dyrektor Gminnego Ośrodka 

Kultury i Sportu-  Krystyna Nowakowska. Plan finansowy został zrealizowany. 

Sprawozdanie  z  planu  finansowego  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  przedstawiła  pani 

Kierownik-  Anna Obara.

Komisja zapoznała się z rocznym planem finansowym za 2016r.

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

pozytywnie przyjęła plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka 

Kultury i Sportu w Masłowie. 

Ad. 6



Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie za rok 2016 przed-

stawiła pani Anna Obara – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie. Na książki 

w roku ubiegłym było wydane więcej niż w poprzednich latach, większy był budżet i więcej 

dostaliśmy z ministerstwa co się przekłada na większość czytelników. Przez cały rok były or-

ganizowane różne zajęcia, m.in. spotkanie w ramach dni teatru, różne wycieczki z innymi jed-

nostkami działającymi na terenie naszej gminy. Przekłada się to większą ilość odwiedzają-

cych naszą bibliotekę. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem.

Komisja, w głosowaniu 4 „za”, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Masłowie za 2016 rok.

Ad. 7

Projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego Gminy Masłów z Gminą Łopusz-

no w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy przedstawiła pani Aneta Kułak – Kie-

rownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Projekt uchwały dotyczy rodzinnego domu 

pomocy, który działa na terenie Gminy Masłów od maja 2017. Dom działa na zasadzie usług 

opiekuńczych. Porozumienie polega na tym, że  gmina Łopuszno może do tego domu kiero-

wać osoby ze swojej gminy. W domu może przebywać od 3 do 8 osób. My nie mamy obecnie  

dużego zapotrzebowania. Przewodnicząca Komisji p. Regina Chyb zapytała: Czy taki pobyt 

jest odpłatny? Pani Kierownik odpowiedziała, że jest odpłatny, 2300 zł. W pierwszej kolejno-

ści opłatę za pobyt są pobierane ze świadczeń osób korzystających np. emerytury lub renty, 

następnie rodzina ponosi koszty, na końcu ewentualnie Gmina partycypuje w kosztach utrzy-

mania.  Dwa kolejne  projekty  uchwał  się  analogiczne,  tylko  porozumienie  dotyczy Gmin: 

Miedziana Góra i Zagnańsk – powiedziała pani Kierownik GOPS.

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 porozumienia międzygminnego Gminy Masłów z Gminą Mie-

dziana Góra w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy. Brak uwag w tym punkcie.



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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”.

Ad. 9

Projekt  uchwały  w sprawie  porozumienia  międzygminnego  Gminy Masłów z  Gminą Za-

gnańsk w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy . Brak uwag w tym punkcie

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”.

Ad. 10

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2016 rok przedstawiła pani Skarbnik Gminy - Mał-

gorzata Kumór. Omówiła wydatki i dochody Gminy w poszczególnych układach wykonaw-

czych.  Przedstawiła  pozytywną opinię  Regionalnej  Izby Obrachunkowej  do sprawozdań z 

wykonania budżetu za  2016r.  Komisja  zapoznała się  ze  sprawozdaniem finansowym oraz 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2016r. i nie wniosła uwag. 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”.

Ad. 11

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów przedstawiła pani 

skarbnik Małgorzata Kumór. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków. Dochody o kwotę - 

2.159.272,00 zł i wydatki o kwotę 2.642.272,00 zł. Zmiany powodują zmniejszenie deficytu 

budżetowego o kwotę 483.000,00 zł. Deficyt po zmianach stanowi kwotę 4.420.911,00 zł. 

Zmiany zawarte w załączniku dochodowym dotyczą głównie przyjęcia do budżetu niewyga-

sających wydatków, nie wykonanych do końca 2016r. Zadania te trzeba ponownie włączyć do 

budżetu. 



W dziale oświata i wychowanie w obrębie wydatków bieżących mamy zwiększenie o kwotę 

36.913,00 zł, ta zmiana dotyczy szkół podstawowych gdzie kwota 25.000,00 zł jest zaplano-

wana na remont dachu w Szkole Podstawowej w Mąchocicach Scholasteria. W ochronie zdro-

wia mamy 7.000,00 oszczędności zł na szczepionkach. 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”.

Ad. 12

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy  Masłów  na  lata  2017  –  2027  przedstawiła  pani  skarbnik  Małgorzata  Kumór. 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono plan dochodów i wydatków bieżących i 

majątkowych zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie.

Skarbnik zgłosiła autopoprawkę w celu sprostowania błędu pisarskiego na stronie 2 zał. 3 

(dotyczy roku 2018 i 2019 a nie tylko roku 2018). Prawidłowo powinno być: „W 2017 roku 

zostały  zmniejszone  przychody  z  tytułu  kredytów o  kwotę  483.00,00  zł.  w  roku  2018  i 

2019…”

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”.

Ad. 9.

Sprawy inne.

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie.

Ad. 10.

Zakończenie obrad.

Po  wyczerpaniu  tematyki  Przewodniczący  Komisji  podziękował  za  udział  w  komisji  

i o godzinie 17:50 – zakończył obrady Komisji Oświaty.

Protokolant:

Aneta Krawczyk

  Zastępca Przewodniczego  Komisji



              /-/Andrzej Pedrycz


