
Protokół nr 7/2017 

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

przeprowadzonego w dniu 24 lipca 2017 r. 

 

 

Porządek obrad komisji: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie 

Gminy Masłów. 

5a) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów w zakresie 

objętym pracami komisji. 

6. Projekt uchwały w sprawie podjęcia apelu o zabezpieczenie środków finansowych na budowę                   

drogi S–74. 

7.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Masłów na lata 2017 – 2027. 

7a) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw, oraz     

regulaminów korzystania z boisk sportowych stanowiących własność Gminy Masłów 

położonych w jej granicach administracyjnych. 

8. Sprawy inne. 

9. 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 

24 lipca 2017 roku o godzinie 15:45 w budynku Urzędu Gminy w Masłowie, zastępca 

Przewodniczego Komisji – 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. 

Zatwierdzenie protokołu nr 6/2017 z poprzedniego posiedzenia Komisji Oświaty. 

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

treści zawartych w protokole. 

 

Komisja, w głosowaniu 3 „za”, jednogłośnie przyjęła protokół nr 6/2017 poprzedniej 

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

z dnia 19 czerwca  2017 r. 

 

Ad. 5 

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz 

zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Masłów. 

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Promocji Urzędu Gminy Masłów  

Agnieszka Borycka oraz Inspektor ds. Rady Gminy Joanna Synak. Projekt uchwały reguluje 

ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Z uchwały usunięte 

zostały zapisy dotyczące wydawania zezwoleń jednorazowych. Zezwolenia nie są opiniowane 

przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a do tej pory były. 

Usunięte zostały zapisy dotyczące ogródków piwnych gdyż w ustawie nie istnieje takie 

pojęcie. Radna Jagiełło zapytała czy odległości pozostają te same? Pani Kierownik 

odpowiedziała że tak, a ogródki piwne są traktowane jako spożycie na miejscu. Radny 

Filipowicz zapytał czy pozostaje tyle samo punktów sprzedaży. Pani Kierownik 

odpowiedziała że liczba punktów sprzedaży nie ulega zmianie. 

 



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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 3 „za”. 

 

Ad. 5a 

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów przedstawiła Pani M. Kumór 

– Skarbnik Gminy Masłów. 

 Uchwała budżetowa powoduje zmniejszenie planu dochodów o kwotę  1 297 700,00 zł. i zwiększenie 

planu wydatków o kwotę 96 300,00 zł. Budżet niezrównoważony. Pani skarbnik przeanalizowała 

projekt uchwały. Komisja zapoznała się z projektem i nie wnosiła zastrzeżeń. 

 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 2 „za”. 

 

Ad. 6 

 

Projekt uchwały w sprawie podjęcia apelu o zabezpieczenie środków finansowych na budowę                   

drogi S–74 przedstawił Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato. Dotyczy to trasy która na terenie 

Gminy powstała już w całości jest to tzw. autostrada z Kielc na Cedzynę. Pan Wójt 

powiedział, że samorządy powiatu kieleckiego po inicjatywie pana Marszałka i pana Starosty 

podejmują inicjatywy związane z apelem o zabezpieczenie w Ministerstwie Infrastruktury i 

Rozwoju środków finansowych, na dalszą budowę tej trasy. Chodzi o trasę, która powstała 

już na terenie Gminy Masłów, o odcinek od rąda w Cedzynie do Jałowęs a dalej w kierunku 

granicy z Ukrainą jak i również w kierunku Piotrkowa. Wójt zapewnił, że w żaden sposób nie 

będzie to zmieniało niczego w infrastrukturze drogowej na terenie Gminy Masłów. 

Powiedział, że zdecydował się na przedłożenie projektu uchwały, ponieważ skoro już mamy 

tą trasę w Domaszowicach to mielibyśmy lepsze warunki poruszania się w jedną bądź w 

drugą stronę. 

 

 

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 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Masłów na lata 2017 – 2027 przedstawiła Pani M. Kumór – Skarbnik Gminy Masłów. 

Wprowadzone zostały zadania tj. Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej 

w Gminie Masłów,  dotyczy inwestycji w 2018 roku. Pani skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 

Radni zapoznali się z projektem i nie wnosili uwag. 

 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 2 „za”. 

 

Ad. 7a 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw, oraz     

regulaminów korzystania z boisk sportowych stanowiących własność Gminy Masłów 

położonych w jej granicach administracyjnych. Projekt uchwały przedstawiła pani Wójt 

Monika Dolezińska-Włodarczyk. Zgodnie z art. 40 ust. 2 punkt 4 zasady korzystania z 

obiektów użyteczności publicznej należą do kompetencji Rady Gminy. Ponieważ chcemy 

żeby był ustanowiony regulamin boiska, a przez podjęcie uchwały może tak się stać więc 

wprowadzamy porządkową uchwałę, że w paragrafie  2 ust.2 tej uchwały wprowadzamy 

zapis, że dodajemy Masłów I oraz w tytule tego załącznika też dopisujemy miejscowość 

Masłów I co pozwoli nam na wprowadzenie tego regulaminu i uregulowania tego trybu 

administracyjnego. Regulamin będzie załącznikiem do uchwały. Jest to zmiana bardziej 

porządkowa. Można było to przygotować dopiero po otrzymaniu  przez Powiatowy 

Inspektorat Ruchu Drogowego decyzji, że boisko jest oddane do użytku. Radny Filipowicz 

zapytał: Czy taki sam regulamin będzie obowiązywał na placu zabaw? Pani Wójt - Jeżeli 

będzie też na tej zasadzie, że będzie oddany to tak też będziemy musieli wprowadzić uchwałą 

Rady Gminy i regulamin będzie kolejnym załącznikiem do uchwały. Radny A. Pedrycz 

zapytał czy nie można zrobić ogólnej uchwały dla wszystkich rad. Pani Wójt odpowiedziała, 

że zapis ustawowy jest taki, że zasady korzystania z obiektów użyteczności publicznej muszą 

być nazwane, musi najpierw być coś oddane żeby regulamin został stworzony. Pan Wójt 

dodał, że każde boisko jest inne i nie może być taki sam regulamin dla wszystkich. 

Przewodniczący Rady S. Wojtyna zapytał - co z oświetleniem? Pan Wójt – prawdopodobnie 



do końca lipca będzie już oświetlenie. Pani wójt dodała - na każdym boisku i placu zabaw 

będzie taka tablica z  podaniem zasad i z numerem telefonu ale musi być to poparte uchwałą 

Rady Gminy. 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 3 „za”. 

  

 

Ad. 8 

Sprawy inne. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

 

Ad. 9 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


