
 

Protokół nr 7/2018 

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

przeprowadzonego w dniu 16 lipiec 2018 r. 

 

Naradę prowadził  Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Promocji 

Gminy p. Andrzej Pedrycz. Obecni byli członkowie Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Promocji 

Gminy według załączonej listy obecności, Wójt Gminy – Tomasz Lato, Skarbnik Gminy – 

Małgorzata Kumór, Kierownik Referatu Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska - Wojciech Fąfara, Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gminy  – Agnieszka 

Borycka. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad.  

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

5. Projekt uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie 

Gminy Masłów. 

6.   Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Masłów do programu „Ogólnopolska Karta 

Seniora".  

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

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

Gminy Masłów na lata 2018 – 2028.  

9. 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 16 lipca 2018 

roku o godzinie 15:45 w budynku Urzędu Gminy w Masłowie,  Zastępca Przewodniczącego Komisji  

Oświaty– Andrzej Pedrycz otworzył obrady. 

Ad. 2. 

Stwierdzenie quorum. 

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 3 radnych – 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. 

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

w protokole. 

Komisja, w głosowaniu 3 „za”, jednogłośnie przyjęła protokół nr 6/2018  poprzedniej Komisji 

Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Rady Gminy Masłów z dnia 18 czerwca  

2018r. 

 

Ad.5 

Projekt uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 

zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Masłów 

przedstawiła Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gminy - A. Borycka. Uchwała musi zostać 

pojęta gdyż zmieniła się ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Dotychczas obowiązuje uchwała z 27 lipca 2017 roku, która reguluje liczbę punktów sprzedaży oraz 

zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Masłów. 

Proponowany projekt uchwały zgodnie z nową ustawą ustala liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych ze względu na rodzaj zezwoleń oraz rodzaj punktu sprzedaży jak również określa 

zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych. Według nowej uchwały, maksymalna 

liczba zezwoleń wynosi 55, w każdym z rodzajów alkoholi. Jeśli chodzi o rodzaj punktu sprzedaży, w 

sklepach maksymalnie możemy mieć 40 punktów sprzedaży a jeśli chodzi o gastronomię 15 punktów 

sprzedaży. Tak określona liczba zezwoleń pozwala na zachowanie dotychczasowej sieci sprzedaży, co 

da przedsiębiorcom poczucie stabilności prowadzonej działalności oraz uwzględnia zezwolenia, które 

będą mogły zostać wydane dla nowych punktów. Ten projekt uchwały był opiniowany przez jednostki 

pomocnicze gminy i żadna z dwunastu jednostek nie zgłosiła uwag do przedstawionego projektu. 

Radny A. Pedrycz zapytał o sklep Robert, czy są zachowane odpowiednie odległości od szkoły i od 

Kościoła oraz czy jest zgoda mieszkańców? Kierownik odpowiedziała, że w proponowanym projekcie 

uchwały są zachowane odległości i w ustawie nie ma zapisu, że jest wymagana zgoda mieszkańców. 

Wójt Gminy dodał jeszcze, że wszystko jest zgodnie z prawem jeżeli chodzi o udzielanie zezwolenia 

na sprzedaż alkoholu dla sklepu Robert. 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 3 „za”. 



Ad. 6  

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Masłów do programu „Ogólnopolska Karta Seniora" 

Projekt przedstawił Wójt Gminy T. Lato. 

Projekt uchwały pozwalał będzie mieszkańcom Gminy Masłów powyżej 60 roku życia na korzystanie 

z różnego rodzaju ulg, które dotyczyć będą nie tylko instytucji funkcjonujących na terenie Gminy 

Masłów ale również w całym kraju. Są to usługi medyczne, turystyczne, rekreacyjne, sportowe, 

kulturalne. Fundacja, która prowadzi te działania zrzesza samorządy, które chcą przystąpić do tej 

fundacji. Jesteśmy na etapie rozpatrywania kosztów wprowadzenia karty seniora. Przewiduje się, że 

maksymalny koszt realizacji tego zadania w 2018 roku wyniesie 4.500,00 zł, a latach kolejnych 450 zł 

rocznie. Ponad 25% Gminy Masłów mogłoby korzystać z tej karty. 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 3 „za”. 

 

Ad. 7 

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

– M. Kumór.  

Pani Skarbnik poprosiła o przyjęcie autopoprawki w zał. 3 i 1 dochodowy i nr 2 wydatkowy. 

Przesunięcie środków w przedsięwzięciu „rewitalizacja centrum Masłowa I” w kwocie 14700,00 zł. 

zmniejszenia z tego przedsięwzięcia. Zwiększamy kwotę 14700,00 zł.  na „wzrost jakości kształcenia 

poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów”. W ramach przedsięwzięcia wzrost jakości 

kształcenia mamy jeszcze jedno przesunięcie polegające zmniejszeniu w obrębie wydatków bieżących 

planowanych na to przedsięwzięcie w kwocie 2301,00 zł. oraz przesunięcie tej kwoty do obszaru 

wydatków majątkowych. Powoduje to zamianę w obszarze planu dochodów. Zmniejszamy dochody 

bieżące w kwocie 2207,00 zł. i zwiększamy dochody majątkowe o tą samą kwotę czyli 2207,00 zł. 

Zmiany nie mają wpływu na ogólną kwotę dochodów jak i wydatków. 

Skarbnik omówiła zmiany, które wpłynęły na zmianę uchwały budżetowej dotyczące poszczególnych 

zadań realizowanych w ramach bieżącego budżetu gminy Masłów.  

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

pozytywnie opiniuje autopoprawkę w projekcie uchwały. 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały budżetowej z autopoprawką w głosowaniu 3 „za”. 

 

 



Ad. 8  

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

Masłów na lata 2018 – 2028. 

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 3 „za”. 

 

Ad. 9 

Sprawy inne. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

 

Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Zastępca Przewodniczącego Komisji podziękował za udział w komisji  

i o godzinie 16:50 – zakończył obrady Komisji Oświaty. 

      

Protokolant:      

Aneta Krawczyk    

 

                                                                                                                                                                                                                    
Zastępca Przewodniczącego Komisji 

 

                                                                                                     /-/  Andrzej Pedrycz 
 
 

 

 

 

 


