
 

Protokół nr 12/2016  

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

przeprowadzonego w dniu 05 grudnia 2016 r. 

 
 

 

 

Porządek obrad komisji:  

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Masłów na lata 2016-2026. 

6. Sprawy różne i wniesione. 

7. 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 05 grudnia 

2016 roku o godzinie 15:58 w Domu Ludowego w Woli Kopcowej,  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. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów  - Radna Regina Chyb jako główna prowadząca obrad 

zebranych komisji poinformowała zebranych, że na dzisiejszym posiedzeniu nie będą zatwierdzane 

protokoły z poprzedniego posiedzenia Komisji ze względu na to, iż dzisiejsze posiedzenie jest 

posiedzeniem nadzwyczajnym. Przewodniczący Komisji Oświaty -  Robert Fortuna dołączył się do 

tego postulatu.  

 

Nie zgłoszono uwag w porządku obrad. 

  

Ad. 4. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy przedstawiła Skarbnik Gminy 

Masłów – Pani Małgorzata Kumór. 

Poinformowała iż głównym powodem do wprowadzania zmian w budżecie i wieloletniej prognozie 

finansowej była konieczność wprowadzenia do budżetu zadania pod nazwą Rozwój Szkolnictwa 

Ponadpodstawowego tj. budowanie kompetencji kluczowej pod nazwą „Klucz do Sukcesu’’. 

Łączna wartość tego projektu wynosi 300 069,00 zł. Zadanie to ma być realizowane w latach 2017-

2018. 

Do informacji dołączyła się Kierownik Samorządowego zespołu Obsługi Oświaty w Masłowie. 

Pani Irena Kundera omówiła projekt pt.” Klucz do sukcesu”. Celem projektu jest podniesienie 

kompetencji kluczowych z matematyki i języka angielskiego oraz pomoc uczniom i wyrównanie 

poziomu wszystkich uczniów. 

Pani Kundera poinformowała, że jest to jeden z dwóch projektów dotyczący uczniów gimnazjum w 

Masłowie oraz Mąchocicach Kapitulnych. Obejmuje on okres od 01.09.2017 r. do 30.06.2019 r. 

Projektem objęci są uczniowie trzecich klas gimnazjum. Zawiera cztery pakiety działań tj. : 

diagnozę, wiedzę ( ścieżki rozwojowe i ścieżki kompensacyjne ), inspirację ( indywidualne 

wsparcie), rozwój (treningi efektywnego uczenia przedsiębiorczości, gry decyzyjne, doposażenie 

pracowni przedmiotowej). 

Ogólne dofinansowanie pracowni przedmiotowych wynosi 86 200,00. Obydwa gimnazja otrzymają 

zestawy multimedialne oraz po 10 laptopów.  

Po omówionej zmianie dotyczącej projektu „Klucz do sukcesu” Pani Małgorzata Kumór 

poinformowała o kolejnych zmianach w uchwale budżetowej, a mianowicie: 

- zmiana,  która dotyczy wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy i do załącznika nr 3 do Uchwały 

budżetowej zadania pod nazwą” Projekt budowlany chodnika o długości ok. 20 metrów przy drodze 

wew. nr ew. 898 i 1152 w Mąchocicach Kapitulnych”. Wydatek jest przewidziany w 2017 roku.  



-zadanie, które uległo zmianie to zadanie pod nazwą „Opracowanie projektu budowlanego i 

budowa parkingu na działce gminnej w Brzezinkach”. Realizacja projektu 2017 rok. 

- zadanie ”Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy 

Masłów”.  Zmianie uległy limity w latach 2017-2018 ze względu na inny układ finansowania. 

 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”.  

 

Ad.5.   

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 (mają one bezpośrednie przełożenie na WPF).  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 4 „za”.  

 

 

Ad.6. Sprawy różne i wniesione – Nie zgłoszono uwag w tym punkcie 

 

Ad.7. Zakończenie obrad.  

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział w komisji 

i o godzinie 16:15 – zamknął  obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

      

Protokolant:      

Anna Kowalczyk       

   

        Przewodniczący  Komisji  

              /-/Robert Fortuna 

 

     

 


