
 

 

 

 

Protokół nr 3/2021 

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

przeprowadzonego w dniu 22 marzec 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 zmiany uchwały Nr XXVII/295/2020 Rady Gminy Masłów z dnia 18 

grudnia 2020 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 

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. Punkt ósmy zdjęty z porządku obrad 

9. Sprawy inne 

10. 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 marca 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 

 

Ad. 3 

Przyjęcie porządku obrad. Złożony został wniosek o zdjęcie punktu 8 z porządku obrad. 

Zmiana polegała na zdjęciu  punktu 8 z porządku obrad. 

 

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

zdjęcia punktu 8  z porządku 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 2/2021 poprzedniej Komisji 

Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Masłów z dnia 22 luty 2021 r. 

 

Ad. 5 

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/295/2020 Rady Gminy Masłów z dnia 18 

grudnia 2020 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 przedstawiła Pani Monika Dolezińska –

Włodarczyk – Zastępca Wójta 

Rok 2021 będzie kontynuacją wielu działań zainicjowanych w latach poprzednich. Problem 

alkoholowy dotyka osób o różnym statusie materialnym. Celem głównym Programu jest zmniejszenie 

skali zjawiska nadużywania alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych, podnoszenie 

świadomości lokalnej społeczności w zakresie szkodliwości picia alkoholu i nadużywania narkotyków  

i podejmowania innych zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież. 

Program ma na celu rozpoznanie specyfiki problemów alkoholowych na terenie Gminy Masłów oraz 

potrzeb lokalnego środowiska w zakresie pomocy w ich rozwiązywaniu. Kreowanie lokalnej polityki 

rozwiązywania problemów alkoholowych, służącej zmniejszeniu aktualnych i zapobieganiu nowych 

problemów związanych z uzależnieniami, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Propagowanie 

zdrowego stylu życia poprzez wprowadzenie do szkół oraz świetlic profesjonalnych programów 

profilaktyki. Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów związanych z uzależnieniami. 



 

 

Nakłady na realizacje zadania to 135 000,00 złotych 

 

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. 

Dotacje celowe w 2021 roku. 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.90 ust.2c) - dofinansowanie utrzymania oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Masłów 

(zwrot kosztów dotacji)  -  8 710,00 zł. 

zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.90 ust.2c) - dofinansowanie utrzymania przedszkoli do 

których uczęszczają dzieci z terenu gminy Masłów (zwrot kosztów dotacji) – 530 000,00 zł 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.90 ust.2e) - dofinansowanie innych form wychowania 

przedszkolnego z których korzystają dzieci z terenu gminy Masłów (zwrot kosztów dotacji)–6 000,00zł 

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja 

wiosennego pikniku profilaktycznego i warsztatów teatralnych dla młodzieży szkolnej z terenu Gminy 

Masłów. ( 3 000,00 zł ) 

 

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 

Punkt ósmy zdjęty z porządku obrad. 



 

 

 

Ad. 9 

Sprawy inne. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

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

komisji i o godz. 14:47 - zakończył obrady Komisji Oświaty. 

    

Protokolant:      

Małgorzata Kasprzyk 

 

                                                                                                           Przewodniczący Komisji 

                                                                                                                 /-/ Wojciech Haba 


