
 

Protokół nr 9/2018 

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

przeprowadzonego w dniu 24 września 2018 r. 

 

Naradę prowadził  Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy P. Robert 

Fortuna. 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 Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów – Irena Kundera, Główny 

Specjalista – Wiesława Kamieniecka, Referent ds. gospodarki nieruchomościami – Anna Klusek. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad.  

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.  

5.   Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za I półrocze 2018 

roku. 

6. Przedstawienie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 

2018 roku. 

7. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 

I półrocze 2018 roku. 

8. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych. 

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/464/2018 Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli  zatrudnionych w szkołach prowadzonych w gminie Masłów,  w roku 

2018. 

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/463/2018 Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych w gminie Masłów, w roku 2018. 

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

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

Gminy Masłów na lata 2018 – 2028.  

13. Projekt uchwały w sprawie wyposażenia w majątek instytucji kultury Centrum Edukacji 

i Kultury „Szklany Dom”. 

14. Sprawy inne. 

15. 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 24 września 

2018 roku o godzinie 15:45 w budynku Urzędu Gminy w Masłowie,  Przewodniczący Komisji  

Oświaty– Robert Fortuna otworzył obrady. 

Ad. 2. 

Stwierdzenie quorum. 

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 4 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 4 „za”, jednogłośnie przyjęła protokół nr 7/2018 i 8/2018 z dwóch  

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

Masłów z dnia 16 lipca 2018 r. i 09 sierpnia 2018 r. 

 

Ad.5 

Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za I półrocze 2018 roku.  

Informację przedstawiła Skarbnik Gminy Pani M. Kumór. 

Plan dochodów za I półrocze:  

Łączne wykonanie - 44,8% 

Dochody bieżące – 53,5 %  

Dochody majątkowe – 12,4 % 

Wydatki budżetu za I półrocze: 

Wydatki łącznie - 5% 

Wydatki bieżące – 47,2 % 

Wydatki majątkowe - 7,3 % 

Skarbnik szczegółowo przedstawiła informację. Radni nie wnosili uwag. 

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

pozytywnie opiniuje informację w głosowaniu 4 „za”. 



Ad. 6  

Przedstawienie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 

roku. Informację przedstawiła Skarbnik Gminy Pani M. Kumór. Radni zapoznali się z informacją i nie 

wnosili uwag. 

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

pozytywnie opiniuje informację w głosowaniu 4 „za”. 

 

 

Ad. 7 

Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 

2018 roku.  Główny Specjalista  Pani W. Kamieniecka przedstawiła informacją z wykonaniem planu 

finansowego Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. Radni 

zapoznali się z informacją i nie wnosili uwag. 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały budżetowej w głosowaniu 4 „za”. 

Ad. 8  

Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych 

przedstawiła Kierownik CUWGM Pani Irena Kundera, na wstępie Kierownik poprosiła o przyjęcie 

autopoprawki gdyż na wniosek dyrektora szkoły nastąpiła zmiana terminu z 26 października na 12 

października 2018 r. Po przeprowadzonej odpowiednio procedury Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Mąchocicach Kapitulnych – mgr Aneta Januchta na podstawie ustawy z 14 grudnia 2016 roku 

przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z 17 marca 2017  w imieniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego 

Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych zwróciła się do Rady Gminy Masłów z prośbą – 

wnioskiem o nadanie palcówce imienia Marii Skłodowskiej –Curie, stąd zasadność podjęcia niniejszej 

uchwały przez organ prowadzący - wnioskującą szkołę. Społeczność Szkoły Podstawowej 

w Mąchocicach Kapitulnych złożyła w/w wniosek mając na względzie prawidłowy rozwój 

intelektualny i moralny młodego pokolenia, w trosce o jego właściwą postawę, którą cechować 

powinien patriotyzm i umiłowanie ojczyzny oraz poszanowanie historii, a także tradycji. Kierownik 

przytoczyła cytat Alberta Einsteina, który potwierdza zasadność wyboru Marii Skłodowskiej –Curie, 

który znajdował się również w uzasadnieniu przedstawionym przez dyrektora szkoły. Przewodniczący 

komisji oświaty Robert Fortuna dodał jeszcze poprzedni dyrektorzy również próbowali próby  nadania 

imienia szkole jednak nie dochodziło to nigdy do skutku i wyraził swoją radość, że  teraz się to udało, 



ponadto dodał, że w Leszczynach jest grób babci Marii Skłodowskiej –Curie więc wybór jest zasadny,  

takie lokalne nawiązanie do historii. 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”. 

Ad. 9 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/464/2018 Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli  zatrudnionych w szkołach prowadzonych w gminie Masłów,  w roku 2018 

przedstawiła Kierownik CUWGM Pani Irena Kundera. Z uwagi na wniesienie do Wójta Gminy 

Masłów podania dyrektorów szkół o dofinansowanie opłat czesnego zmienia się podział środków 

określony w załączniku do uchwały, w taki sposób, że zwiększa się środki na dofinansowanie opłat za 

kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe z 3.500,00 zł. do 6000,00 zł. i jednocześnie 

zmniejsza się o tą kwotę 6000 zł. pulę środków zaplanowanych na pozostałe doskonalenie nauczycieli 

w tych szkołach. 

 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”. 

Ad.10 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/463/2018 Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych w gminie Masłów, w roku 2018 przedstawiła 

Kierownik CUWGM Pani Irena Kundera. W związku ze zmianą podziału środków na 

doskonalenie zawodowe nauczycieli, wprowadza się zmianę stawek procentowych. Wcześniej 

było 7% pula 3.500,00 teraz będzie to 12% czyli 6000,00 a pozostały udział tj. 88% na 

pozostałe doskonalenie.  

Przewodniczący S. Wojtyna zapytał – Czy jest szansa, że po remoncie szkoły w Masłowie jest 

szansa żebyśmy dzieci z niepełnosprawnościami, które dowozimy do szkół specjalistycznych 

mogli się kształcić u nas.  

P. I. Kundera odpowiedziała, że to poradnia decyduje czy szkoła ogólnodostępna zapewni 

odpowiednie kształcenie jak również jest to decyzja rodziców. 

Wójt Gminy dodał, że wcześniej nie mieliśmy dostosowanej szkoły jeżeli chodzi 

o niepełnosprawność ruchową, natomiast obecnie po zamontowaniu windy w szkole 



w Masłowie mamy większe szanse, że dzieci z takimi niepełnosprawnościami będą 

uczęszczały do naszej szkoły. 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”. 

Ad.11 

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

– M. Kumór.  

Zmniejsza się plan dochodów Gminy o kwotę 345.023,00zł.  

Zmniejsza się plan wydatków Gminy o kwotę 345.023,00zł. 

Komisja zapoznała się przedstawionym projektem uchwały. 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”. 

Ad.12 

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. 

Zmiany nie spowodowały zmiany deficytu budżetowego. 

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 wyposażenia w majątek instytucji kultury Centrum Edukacji i Kultury 

„Szklany Dom” przedstawiła Referent ds. gospodarki nieruchomościami – Anna Klusek.  

Ustawa o instytucjach kultury obliguje nas jako urząd do wyposażenia wszystkie instytucje kultury 

w majątek. Obecnie obowiązuje umowa użyczenia sprzętu  ze względu  trwałość pięcioletniego 

projektu unijnego. Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”   posiada osobowość prawną, jednakże 

nie zostało wyposażone w nieruchomości niezbędne do prowadzenia swej działalności statutowej. 

W celu uregulowania dotychczasowego stanu prawnego ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

oddanie nieruchomości na własność instytucji kultury ułatwi im wykonywanie zadań statutowych 

i inwestycyjnych. W związku z tym zasadne jest podjęcie uchwały o wyposażeniu w majątek 

instytucji kultury Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”. 



Ad. 14 

Sprawy inne. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

 

Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział w komisji  

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

      

Protokolant:      

Aneta Krawczyk    

 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

                                                                                           Przewodniczący Komisji 

                                           /-/ Robert Fortuna 

 

 

 

 

 

 

 


