
 

Protokół nr 10/2017 

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

przeprowadzonego w dniu 23 października 2017 r. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad.  

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z 

tytułu trwałego zarządu na rzecz Żłobka Samorządowego „Raj Maluszka” w Domaszowicach. 

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

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

Gminy Masłów na lata 2017 – 2027. 

8. 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 23 

października 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 9/2017  poprzedniej Komisji 

Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Rady Gminy Masłów z dnia 25 

września 2017r. 

 

Ad.5 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu 

trwałego zarządu na rzecz Żłobka Samorządowego „Raj Maluszka” w Domaszowicach przedstawiła 

Pani E. Hrabąszcz.  

 Dyrektor  Żłobka Samorządowego „RAJ  MALUSZKA” w Domaszowicach pismem z dnia 

17.10.2017r. zwróciła się wnioskiem o udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego 

zarządu na rzecz Żłobka Samorządowego „Raj Maluszka” w Domaszowicach. 

Ponieważ na nieruchomości oddanej w trwały zarząd prowadzona jest działalność statutowa, m.in. 

pielęgnacyjna, opiekuńcza, wychowawcza i edukacyjna w zakresie opieki społecznej, 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 Żłobek Samorządowy 

w Domaszowicach 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. 6 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy - M. Kumór. Szczegółowo omówiła zmiany, które 

wpłynęły na zmianę uchwały budżetowej dotyczące poszczególnych zadań realizowanych w ramach 

bieżącego budżetu gminy Masłów. 



Skarbnik omówiła również autopoprawkę do projektu uchwały, która dotyczyła zmiany zapisu w 

załączniku nr 3 do uchwały budżetowej poprzez wykreślenie wyrażenia  

„ opracowanie dokumentacji”.  

Komisja zaopiniowała wprowadzenie autopoprawki do projekt uchwały pozytywnie w 

głosowaniu 4 „za”. 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”. 

 

Ad. 7 

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

Masłów na lata 2017 – 2027. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy - M. Kumór. Poinformowała, że zmiany  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej.  

Skarbnik wprowadziła autopoprawkę do przedstawianego projektu uchwały polegającą na 

uaktualnieniu zapisów w Wieloletniej Prognozie Finansowej na stronie 7 i 8. 

Komisja zaopiniowała wprowadzenie autopoprawki do projekt uchwały pozytywnie w 

głosowaniu 4 „za”. 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”. 

 

Ad. 8 

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 


