
 

 

 

 

Protokół nr 1/2021 

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

przeprowadzonego w dniu 26 stycznia2021 r. 

 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Stwierdzenie quorum 

3. Przyjęcie porządku obrad 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji  

5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2020 rok 

6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji na 2021 rok 

7. Sprawozdanie z wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 

8. Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla 

podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Masłów w roku 

kalendarzowym 2021 

9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Masłów do realizacji programu "Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego 

10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2021 rok 

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów 

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

2021 – 2029 

13. Sprawy inne 

14. Zakończenie obrad 

 

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia. 

Stosownie do § 65 Statutu Gminy Masłów przyjętego uchwałą Nr XXV/282/2020 Rady Gminy 

Masłów z dnia 29 października 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2020 roku poz. 3838) w 

dniu 26 stycznia 2021 roku o godzinie 14:03,  Przewodniczący Komisji Oświaty – Wojciech Haba 

otworzył obrady. 

 



 

 

Ad. 2 

Stwierdzenie quorum. 

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 5 radnych – z 5 osobowego składu Komisji, co jest podstawą 

do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu. Lista obecności członków komisji 

zostanie wygenerowana z systemu (posiedzenie zdalne). 

 

W obradach brali również udział: 

Wójt Gminy Masłów – Tomasz Lato, Zastępca Wójta – Monika Dolezińska - Włodarczyk, Sekretarz 

Gminy Masłów – Zbigniew Zagdański, Skarbnik Gminy Masłów – Małgorzata Kumór, Kierownik 

Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów – Irena Kundera oraz Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej – Aneta Kułak 

 

Ad. 3 

Przyjęcie porządku obrad. Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Masłów przyjęła porządek 

obrad w głosowaniu 5 „za”. 

 

Ad. 4 

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

w protokole. 

Komisja, w głosowaniu 5 „za”, jednogłośnie przyjęła protokół nr 10/2020 poprzedniej Komisji 

Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Masłów z dnia 14 grudnia 2020 r. 

 

Ad. 5 

Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2020 rok. 

Komisja, w głosowaniu 5 „za”, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, 

Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Masłów za 2020 rok.  

 

Ad. 6  

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji na 2021 rok. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Masłów pozytywnie opiniuje 

projekt uchwały w głosowaniu 5 „za”. 

 

 



 

 

Ad. 7 

Sprawozdanie z wykonania średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2020 przedstawiła Pani Irena 

Kundera – Kierownik CUWGM. Jednorazowe dodatki uzupełniające zostały wypłacone nauczycielom 

w poszczególnych stopniach awansu zawodowego, oprócz nauczycieli kontraktowych. Przeważającą 

liczbę nauczycieli w naszej gminie stanowią nauczyciele dyplomowani, którym wypłacono łącznie    

98 707,11 zł, nauczycielom mianowanym 18 182,93zł, a nauczycielom w najniższym stopniu awansu 

zawodowego stażysty kwotę 3 903,69 zł. Zrealizowanie średnich wynagrodzeń nauczycieli w 

ubiegłym roku było utrudnione ze względu na panującą epidemię oraz prowadzenie zajęć w formie 

zdalnej. Wójt Gminy Masłów starał się zniwelować te różnice poprzez zwiększenie wysokości 

dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a także 

wprowadzenie dodatkowych godzin zwłaszcza w okresie październik- grudzień. Wypłacono również 

10 nagród jubileuszowych oraz jedną odprawę emerytalną. 

Komisja, w głosowaniu 5 „za”, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z wykonania średnich 

wynagrodzeń nauczycieli za 2020 rok.  

 

Ad. 8 

Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla 

podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Masłów w roku 

kalendarzowym 2021 przedstawiła Pani Irena Kundera – Kierownik CUWGM. Uchwała określa 

stawkę dofinansowania dla podmiotów niepublicznych działających na terenie Gminy Masłów. 

Obecnie funkcjonuje jeden podmiot - Klub Malucha „Świat Ninio”. Stawka dotacji wynosi 120 zł 

miesięcznie na każde dziecko z terenu naszej gminy. Jest to stawka ryczałtowa taka sama jak w roku 

ubiegłym. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy może w trakcie roku kalendarzowego 

zakończyć działalność. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Masłów pozytywnie opiniuje 

projekt uchwały w głosowaniu 5 „za”. 

 

Ad. 9 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Masłów do realizacji programu "Asystent osobisty 

osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego omówiła Pani Aneta 

Kułak – Kierownik GOPS. Jest to kontynuacja programu realizowanego już od grudnia 2019 roku. 

Program adresowany jest do dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 

wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 

znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału 

na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób 

niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 



 

 

niepełnosprawności, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz 

funkcjonowaniu w życiu społecznym. Projekt realizowany będzie w okresie od lutego 2021 do 

31.12.2021 roku. 

Pytanie:  

Przewodniczący komisji W. Haba – ile osób będzie brało udział w programie? 

Odpowiedź: 

p.  Kierownik A. Kułak – w zeszłym roku udział w programie brało 3 osoby, które w tej edycji też są 

zakwalifikowane, ale środki zaplanowano na udział od 3-6 osób. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Masłów pozytywnie opiniuje 

projekt uchwały w głosowaniu 5 „za”. 

 

Ad. 10 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi na 2021 rok przedstawiła Pani Monika Dolezińska-Włodarczyk – Zastępca Wójta. 

Poprzednia uchwała została w całości uchylona Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody 

Świętokrzyskiego w konsekwencji nieścisłości w § 14, w którym w sposób niewłaściwy określono 

termin wejścia w życie uchwały. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie Rada Gminy uchwala roczny program współpracy Gminy z Organizacjami 

Pozarządowymi. Program w szczególności sprzyjać będzie kontynuowaniu i rozwijaniu partnerskiej 

współpracy między gminą a organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, stworzy mieszkańcom gminy szansę poszerzania aktywności społecznej, a także 

umożliwi zlecenie realizacji zadań gminy na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów 

określonych w art. 3 ust. 3 ustawy poprzez dofinansowanie lub sfinansowania całkowitych kosztów 

zadania. Niniejszy projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym zgodnie z wymogami 

przepisów ustawy.  

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 5 „za”. 

 

Ad. 11 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów przedstawiła Pani Małgorzata 

Kumór - Skarbnik Gminy. Szczegółowo omówiła zmiany, które wpłynęły na zmianę uchwały 

budżetowej dotyczące poszczególnych zadań realizowanych w ramach bieżącego budżetu gminy.  

Wprowadzono do planu zakup microbusa do przewozu osób niepełnosprawnych. Koszt inwestycji 

wynosi 180 000,00 zł sfinansowany ze środków własnych (100 tyś.) oraz pozyskanych z PFRON-u 

(80 tyś.). Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony pod koniec stycznia 2021r. Zaplanowano 

również termomodernizację budynku świetlicy samorządowej w Wiśniówce w kwocie 32 000,00 zł. 



 

 

Pytanie: 

Radny M. Fąfara – w jakim celu zakup, skoro gmina już dysponuje takim busem? 

Odpowiedź: 

p. Wójt –  zakup nowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych przysługuje po 5 latach od 

zakupu poprzedniego. Gmina obecnie posiada 3 busy. Jeden przeznaczony jest właśnie dla osób 

niepełnosprawnych, drugi z przyczepą do prac porządkowych i trzeci na potrzeby pracowników gminy 

np. wyjazdy w teren, do banku. Planowana jest sprzedaż najstarszego samochodu w I kwartale 2021r. 

p. Wicewójt – jeden bus jest przeznaczony dla kierowników referatów oraz dla pracowników GOPS-u 

na wyjazdy służbowe oraz w związku z pandemią gmina ma obowiązek zapewnić dowóz osobom 

niepełnosprawnym do punktów szczepień. 

p. Kierownik I. Kundera – zakup nowego busa jest potrzebny, ponieważ obecnie 4 osoby są stale 

dowożone do szkół, 3 osoby są dowożone do ORETW w Kielcach oraz mamy podpisanych 12 umów 

o zwrot kosztów dowozu z rodzicami dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Masłów pozytywnie opiniuje 

projekt uchwały w głosowaniu 5 „za”. 

 

 

Ad. 12 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2021 – 

2029. Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy - M. Kumór. Poinformowała, że zmiany 

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

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Masłów pozytywnie opiniuje 

projekt uchwały w głosowaniu 5 „za”. 

 

Ad. 13 

Sprawy inne. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

Zakończenie obrad. Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział w 

komisji i o godz. 14:37 - zakończył obrady Komisji Oświaty. 

    

Protokolant:      

Anna Dziwoń 

 

                                                                                                           Przewodniczący Komisji 

                                                                                                                 /-/ Wojciech Haba 


