
 

 

 

 

Protokół nr 2/2021 

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

przeprowadzonego w dniu 22 luty 2021 r. 

 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Stwierdzenie quorum 

3. Przyjęcie porządku obrad 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji  

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Masłów na lata 2021-2025 

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów 

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

2021 – 2029 

8. Sprawy inne 

9. 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 22 luty 2021 roku o godzinie 14:09,  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 

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 1/2021 poprzedniej Komisji 

Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Masłów z dnia 26 stycznia 2021 r. 

 

Ad. 5 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Gminy Masłów na lata 2021-2025 przedstawiła Pani Aneta Kułak – 

Kierownik GOPS. 

Przemoc w rodzinie dotyka ludzi niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu społecznego. Sanowi 

poważny problem społeczny, wobec którego oczekuje się tworzenia specjalistycznej sieci wsparcia, 

realizowanej przez profesjonalistów: pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, kuratorów, 

policjantów, lekarzy i innych w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej . 

Liczba rodzin, dotkniętych taką przemocą, została objęta pomocą na przełomie 2016 - 2020 roku, jest 

to kontynuacja programu na którym pracujemy zarówno w zespole interdyscyplinarnym, jak również 

w poszczególnych grupach roboczych. 

Pani Monika Dolezińska-Włodarczyk – Zastępca Wójta dodała: 

Po konsultacji z policją od lutego tego roku policjant jako dzielnicowy ma takie uprawnienia, że może 

dać  sprawcy przemocy nakaz opuszczenia domu w trybie natychmiastowym na 2 miesiące, ( oraz 

nakaz zbliżania się ) to policjant z urzędu to zatwierdza, później ostatecznie zatwierdza to prokurator 

lub sąd. Wtedy nie osoba pokrzywdzona ucieka z domu tylko sprawca jest eliminowany w ciągu 15 

minut. 

 

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

projekt uchwały w głosowaniu 5 „za”. 

 



 

 

 

Ad. 6  

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. 

Zmiana uchwały budżetowej spowodowana jest przyjęciem po stronie planu dochodów - kwoty 

89 215 złotych jest to kwota, która wynika z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów a dotyczy 

zwiększonej kwoty subwencji oświatowej ( ogólnej ). 

Zmiana w wydatkach bieżących dotyczy także realizacji zadania – wychowanie przedszkolne 

Rozdział: 80103 – oddziały przedszkolne, Rozdział: 80104 – przedszkola, Rozdział: 801106 – inne 

formy wychowania przedszkolnego. Te zmiany dotyczą ujęcia w budżecie zobowiązań z roku 2020, za 

dzieci z naszej gminy, które uczęszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w innych 

jednostkach samorządu terytorialnego. Gmina rekompensuje koszt tym jednostkom w których są 

dzieci z naszej gminy i zgodnie ze wskaźnikiem wyliczenia tych kosztów jesteśmy obciążani przez inne 

jednostki i płacimy im koszty utrzymania dzieci. 

Największa zmiana dotyczy formy przedszkola i mamy tu zwiększenie o 225 tys. Złotych – te 

obciążenia pojawiły się w miesiącu styczniu 2021 r. za okres ostatniego kwartału roku 2020 dlatego te 

kwoty nie były planowane w budżecie i trzeba je uwzględnić w tegorocznym planie. 

Erazmus+ - Mobilność Kadry i Edukacji Szkolnej – zadanie realizowane przez szkołę w Masłowie w 

100% finansowane z budżetu unijnego. Nie zmieniły się łączne nakłady na to zadanie ale zwiększyły 

się wydatki roku 2021 o kwotę 150 tys. złotych. Wynika to ze zwiększenia planu o 33 711,69 zł. Są to 

środki niewykorzystane w roku poprzednim. Pandemia spowodowała, że realizacja tego projektu nie 

mogła być wykonana, dlatego niewykorzystane środki wprowadzamy do planu roku 2021. 

 

Komisja, w głosowaniu 5 „za”, jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej Gminy Masłów. 

 

Ad. 7 

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

2029. Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy – Małgorzata Kumór . Poinformowała, że zmiany 

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

realizację poszczególnych zadań. 

 

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

projekt uchwały w głosowaniu 5 „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 godz. 14:37 - zakończył obrady Komisji Oświaty. 

    

Protokolant:      

Małgorzata Kasprzyk 

 

                                                                                                           Przewodniczący Komisji 

                                                                                                                 /-/ Wojciech Haba 


