
 

Protokół nr 9/2017 

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

przeprowadzonego w dniu 25 września 2017 r. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad.  

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/167/12 Rady Gminy Masłów z dnia 

27 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Masłów na okręgi wyborcze, ustalenia 

ich granic  i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym. 

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/317/2017 Rady Gminy 

Masłów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i 

gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo 

oświatowe. 

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do  uchwały Nr VII/70/15 Rady 

Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2015 r. - regulaminu określającego wysokość 

stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki 

wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w 

szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Masłów 

8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych 

stanowiących własność Gminy Masłów położonych w jej granicach 

administracyjnych. 

9. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za I 

półrocze 2017 roku.  

10. Przedstawienie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I 

półrocze 2017 roku.  



11. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji 

kultury za I półrocze 2017 roku.  

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

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

Finansowej Gminy Masłów na lata 2017 – 2027. 

14. Projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika ofiarom zbrodni niemieckiego 

okupanta, rozstrzeliwanych na skraju lasu zachodniego stoku Białej Góry w latach 

1939-1942. 

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty 

rocznej z tytułu trwałego zarządu na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Masłowie. 

16. 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 25 wzresnia 

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. 

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

w protokole. 

 

Komisja, w głosowaniu 4 „za”, jednogłośnie przyjęła protokół nr 7/2017  poprzedniej Komisji 

Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Rady Gminy Masłów z dnia 24 lipca  

2017 r. oraz protokół 8/2017 z dnia 27 lipca 2017 z Komisji nadzwyczajnej. 



 

Ad.5 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/167/12 Rady Gminy Masłów z dnia 27 

września 2012 r. w sprawie podziału gminy Masłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym przedstawiła Pani 

Kołomańska – Inspektor ds. ewidencji ludności. W związku z tym, że zostały wprowadzone 

zmiany w miejscowościach Masłów I, ulice w miejscowości Domaszowice, pojawiła się 

konieczność zaktualizowania uchwały , która wcześniej była wydana. Są to zmiany 

kosmetyczne nie naruszające zmiany granic okręgu, polegają one na dopisaniu do okręgu 

aktualnych ulic. Pani Inspektor powiedziała - chodzi tylko o to żebyśmy mieli odniesienie do 

nowej obowiązującej numeracji ulic. 

 

 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 zmiany uchwały Nr XXXV/317/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 

23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe przedstawiła Pani Irena 

Kundera – Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów. Rada Gminy przyjęła już 

sieć szkół gdyż włączyliśmy już gimnazja do Szkół Podstawowych, które od 1 września stały 

się ośmioletnimi Szkołami Podstawowymi z oddziałami gimnazjalnymi. Tą uchwałą zgodnie 

z ustawą – Prawo Oświatowe przepisy wprowadzające ustawę, przekształcone zastają Zespoły 

Szkół w ośmioletnią Szkołę Podstawową od 1 września. Pani Kierownik zacytowała treść 

ustawy, że to organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do dnia 30 listopada 2017 

roku w drodze uchwały stwierdza przekształcenie. Ta uchwała nie podlega opiniowaniu przez 

Kuratorium Oświaty. 

 

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 załącznika nr 1 do  uchwały Nr VII/70/15 Rady Gminy 

Masłów z dnia 28 kwietnia 2015 r. - regulaminu określającego wysokość stawek 

i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych 

świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Gminę Masłów przedstawiła również Pani Irena Kundera – Kierownik 

CUWGM.   

Projekt dotyczy zmian związanych z reformą oświaty, chodzi o zapisy w regulaminie 

wynagrodzenia nauczycieli. Jest zmieniony zapis Dyrektor Szkoły ośmioletniej. Zostało 

to przedstawione związkom zawodowym,  które nie wnosiły zastrzeżeń, nie wiąże się to 

z finansami tylko z zapisem wynikającym z reformą oświaty. Komisja nie wnosiła uwag. 

 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 3 „za”. 

 

Ad. 8 

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych 

stanowiących własność Gminy Masłów położonych w jej granicach administracyjnych 

przedstawił Pan Dariusz Korczyński – Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki 

Przestrzennej. Chodzi o wprowadzenie regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych 

stanowiących własność Gminy Masłów. Takie regulaminy obowiązują w miejscach 

publicznych związanych z funkcjonowaniem placu zabaw,  ponieważ w tym roku 

zrealizowane zostały siłownie zewnętrzne w związku z powyższym konieczne jest 

wprowadzenie regulaminu. 

 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 3 „za”. 

 

Ad. 9 

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za I półrocze 2017 roku 

przedstawiła  Pani M. Kumór – Skarbnik Gminy Masłów.  



Budżet w I półroczu po stronie dochodowej został wykonany w 45,7%  

Wykonanie dochodów bieżące stanowi 54,6%  

Wykonanie dochodów majątkowych stanowi 5,2% 

Łączne wykonanie wydatków budżetowych stanowi 39,4% 

Wydatki bieżące wykonano w 48% 

Wydatki majątkowe wykonano w 15,6% 

Budżet został zamknięty nadwyżką która stanowi kwotę 1 263 899,71 zł.  

 

Komisja, w głosowaniu 4 „za”, jednogłośnie przyjęła informację o przebiegu wykonania 

budżetu Gminy Masłów za I półrocze 2017 roku 

 

Ad. 10 

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku 

przedstawiła Pani M. Kumór – Skarbnik Gminy Masłów.  

Radni zapoznali się i informacją i nie wnosili uwag. 

 

Komisja, w głosowaniu 4 „za”, jednogłośnie przyjęła informację o kształtowaniu się wieloletniej  

prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku. 

 

Ad. 11 

 Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 

roku przedstawiła Pani Anna Obara - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie 

oraz Pani Krystyna Nowakowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.  

Pani Kierownik przedstawiła informację dotyczącą Gminnej Biblioteki –  

Uchwałą Rady Gminy z 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 

rok dla Gminnej Biblioteki Publicznej zastała przyznana dotacja podmiotowa w wysokości 

138 093,00 zł.  

Biblioteka w okresie od stycznia do czerwca 2017 uzyskała przychody z tytułu dotacji 

uzyskała przychód w wysokości 76 184,94 zł. Z tej kwoty na realizację wydatków 

wykorzystano kwotę 65 107,37 co stanowi 84,46% otrzymanej dotacji podmiotowej. 

Biblioteka poniosła m.in. koszty: 

 Zużycie materiałów i wyposażenia: 

           - o pał filia biblioteczna w Wiśniówce  

            - opał GBP w Masłowie 

 Nagrody dla dzieci w konkursach: 



- Gminny Konkurs Recytatorski 

- Konkurs czytelniczy 

- Konkurs „ moja wymarzona biblioteka” (w ramach tygodnia bibliotek) 

 Zużycie pomocy dydaktycznych, naukowych i książek 

 Usługi pozostałe: 

- koszty eksploatacyjne pomieszczeń w budynku Centrum Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych w Mąchocicach Kapitulnych gdzie mieści się filia biblioteczna 

- przedstawienie teatralne dla dzieci (w ramach tygodnia bibliotek) 

- wykonanie oraz wdrożenie strony internetowej 

 Podatek od nieruchomości 

 Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych 

 

Pani Dyrektor K. Nowakowska  przedstawiła informację dotyczącą Gminnego Ośrodka 

Kultury i Sportu. Uchwałą Rady Gminy z 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy na 2017 rok  dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu dotacja podmiotowa 

w wysokości 957 200,00 zł. dotacja została zwiększona o kwotę 10 000,00 zł. na zakup 

systemów wystawienniczych, na wystawę papieską która stoi przed pomnikiem. Wykonanie 

i plan realizowany jest tak jak był zamierzony w 50% średnio i przychody i koszty, dochody 

są ciągle zwiększane i w związku z tym plan jest na bieżąco zmieniany. Radni otrzymali 

szczegółową informację dotyczącą realizacji wykonania planu finansowego. Nie wnosili 

żadnych uwag. 

 

Komisja, w głosowaniu 3 „za”, jednogłośnie przyjęła informację o  przebiegu wykonania planu 

finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.  

 

 

Ad. 12 

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

Kumór – Skarbnik Gminy Masłów. Uchwała budżetowa powoduje zwiększenie planu dochodów 

Gminy o kwotę 288 351,26 zł. i zwiększenie planu wydatków Gminy o kwotę 488 351,26 zł. 

Zwiększenie planu dochodów i wydatków się nie równoważy pojawia się deficyt po wprowadzeniu 

zmian w wysokości 200 tyś. zł. Zwiększony deficyt zostanie pokryty z wolnych środków jako 

nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym  budżetu Gminy. Deficyt po zmianach stanowi 

kwotę 6 014 911,00 zł. 



Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów plan nie uległ 

zmianie w 2017 roku,  natomiast  na rok 2018 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 300 000 zł.  

CUWGM zmniejszenie wydatków o kwotę 300 zł. na zakup klimatyzatorów. 

 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”. 

 

Ad. 13 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 

2017 - 2027 przedstawiła Skarbnik Gminy –Małgorzata Kumór. Uwzględniono plan dochodów 

i wydatków bieżących i majątkowych zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie.  

Komisja zapoznała się z przedstawionym projektem uchwały. 

 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”. 

 

Ad. 14 

Projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika ofiarom zbrodni niemieckiego 

okupanta, rozstrzeliwanych na skraju lasu zachodniego stoku Białej Góry w latach 1939-1942 

przedstawił Pan W. Fąfara- Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska.  Projekt uchwały wnoszony jest w związku z inicjatywą Grupy Inicjatywnej utworzenia 

Miejsca Pamięci Martyrologii Polaków na Białej Górze, mającej na celu upamiętnienie ofiary zbrodni 

niemieckiego okupanta, rozstrzelane na skraju lasu zachodniego stoku Białej Góry w latach 1939 – 

1942. Pomnik stanowić będzie płyta betonowa, na której zostanie zamocowana marmurowa tablica w 

wyrzeźbionym orłem. Nad rzeźba orła zamocowany zostanie w płycie betonowej krzyż stalowy. 

Poniżej tablicy z marmuru zostanie zamocowana tablica informacyjna.  Pomnik zostanie wzniesiony 

ze środków społecznych, przy wsparciu finansowym z budżetu Gminy.  Zawarte zostało Porozumienie 

nr 6/2015 pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwa Kielce a 

Gminą Masłów w sprawie udostępnienia części działki ewidencyjnej nr 1850 położonej w Dąbrowie, 

celem utworzenia Miejsca Pamięci Martyrologii Polaków w postaci symbolicznej mogiły.  

 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 3 „za”. 

 

Ad. 15 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej 



z tytułu trwałego zarządu na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie 

przedstawiła Pani E. Hrabąszcz – Inspektor ds. gospodarki gruntami. W piśmie z dnia 

12.09.2017  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie, zwrócił się 

wnioskiem o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu na rzecz 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie. Ponieważ na nieruchomości oddanej w 

trwały zarząd prowadzona jest działalność statutowa w zakresie opieki społecznej, a GOPS 

nie prowadzi działalności zarobkowej i nie uzyskuje żadnych dochodów z tego tytułu, 

zgodnie z art. 84 ust. 3 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami istnieje możliwość 

udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością. 

Nieruchomość przekazana w trwały zarząd stanowi własność Gminy Masłów, a Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie otrzymuje od gminy środki finansowe na realizację 

celów statutowych, w tym koszty utrzymania przekazywanej w trwały zarząd nieruchomości. 

Udzielenie bonifikaty przyczyni się do zmniejszenia wydatków jednostki, a zaoszczędzone w 

ten sposób środki finansowe będą mogły być spożytkowane na prowadzenie bieżącej 

działalności. 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 3 „za”. 

 

Ad. 16 

Sprawy inne. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

 

Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział w komisji  

i o godzinie 17:00 – zakończył obrady Komisji Oświaty. 

Po zakończeniu obrad Komisji Oświaty Opieki Społecznej i Promocji Gminy Masłów swoje obrady 

miała Komisja Budżetowa. 

      

Protokolant:      

Aneta Krawczyk       

   

        Przewodniczący  Komisji 

              /-/Robert Fortuna 

 

 



 

 

 

 

 

 


