
 

 

 

 

Protokół nr 4/2021 

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

przeprowadzonego w dniu 26 kwiecień 2021 r. 

 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Stwierdzenie quorum 

3. Przyjęcie porządku obrad 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji  

5. Ocena zasobów pomocy społecznej 

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/310/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 

28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z 

Organizacjami  Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok 

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Masłów 

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

2021 – 2029 

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 26 kwietnia 2021 roku o godzinie 14:00,  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, Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Aneta Kułak, Skarbnik Gminy Masłów – Małgorzata 

Kumór 

 

 

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 3/2021 poprzedniej Komisji 

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

 

 

Ad. 5 

Ocena zasobów pomocy społecznej przedstawiła Pani Aneta Kułak – Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej. Formuła, która jest od kilku lat dobrze się sprawdza jest tabelaryzowana. 

Pomoc społeczna z GOPS - w porównaniu z rokiem poprzednim ubywa rodzin zarówno z pomocy 

społecznej jak i rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych. Po części jest to spowodowane niskim 

kryterium dochodowym, a także jak co roku zwiększa się liczba świadczeń przyznawanych na 

podstawie orzeczeń o niepełnosprawności, czyli zasiłki stałe, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia 

opiekuńcze, jak również specjalistyczne usługi opiekuńcze, których co roku przybywa a co a tym idzie 

i koszty. W większości świadczenia dla rodziny są przyznawane z dotacji i to pochłania największy 

budżet. Wydatki, które są pokrywane z budżetu Gminy to przede wszystkim DPS, które generują 

największe koszty. 

Pytanie: 



 

 

Przewodniczący Zenon Pedrycz:  Dlaczego ludzie korzystający z pomocy społecznej tkwią cały czas w 

tym samym punkcie? 

Odpowiedź: 

Pani Aneta Kułak – jest to po części bezradność, a my bazujemy przede wszystkim na dokumentach, 

które potwierdzają sytuację dochodową. Ludzie znają swoje prawa i wiedzą co im się należy. Są to 

rzeczy z którymi walczymy ale jest to walka z wiatrakami. 

Pan Wójt – pomoc społeczna to ważny obszar pracy samorządu, staramy się dochodzić do 

najlepszych rozwiązań, które wspierają mieszkańców. Niezaradność niektórych ludzi przekazywana 

jest nawet z pokolenia na pokolenie. Gmina realizuje programy wspierania tych rodzin, 

współpracujemy z PUP, staramy się sami pozyskiwać te środki. Jednak do urzędu wpływają zarzuty 

mieszkańców, że nie wszystkim osobom się należy, że niektóre osoby być może marnują pieniądze. 

Każda z tych osób jest szczegółowo sprawdzana przez pomoc społeczną, jeżeli osoby spełniają 

wymogi finansowe, to taką pomoc otrzymują. 

Największe środki finansowe z budżetu to właśnie pomoc społeczna. W dużej części są to pieniądze, 

które otrzymujemy z zewnątrz, a w mniejszej stanowią środki gminne zgodnie z ustawą. 

 

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 Nr XXVIII/310/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 28 

stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z 

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

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok – przestawiła Pani Monika Dolezińska-Włodarczyk, 

Zastępca Wójta. 

Ten program dotyczy konkursów dla organizacji pozarządowych, chodzi o zajęcia profilaktyczne. 

Odbyła się dyskusja  w zakresie zlecenia tego zadania organizacjom pozarządowych w 2021 roku w 

związku z obecną sytuacją covidową. Zmiana polega na tym, że w programie było określone, że mają 

to być kolonie, natomiast teraz zlikwidowaliśmy zapis odnośnie kolonii na organizację różnych form 

wypoczynku dzieci i młodzieży, będą to zajęcia profilaktyczne, albo półkolonie, albo kolonie będzie to 

otwartość dla organizacji. Środki na to zadanie 45 tysięcy nie uległy zmianie. 

 

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

projekt uchwały w głosowaniu 5 „za”. 



 

 

 

Ad. 7 

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

Kumór – Skarbnik Gminy. 

Zmiana budżetu dotyczy działu 801 oświata i wychowanie, jest to nowe zadanie wprowadzone do 

budżetu pod nazwą ,, Wykonanie i montaż bramy wjazdowej na posesję w Masłowie Drugim, ul. 

Krajobrazowa 55’’ na której znajduje się oddział przedszkolny Szkoły w Masłowie Pierwszym oraz 

szlabanu pomiędzy budynkiem Szkoły a budynkiem Hali sportowej w Masłowie Pierwszym. 

Pytanie: 

Przewodniczący Zenon Pedrycz – w którym miejscu ma być szlaban i jaki ma cel? 

Odpowiedź: 

Pan Wójt Wniosek jest od Dyrektora Szkoły, jest to słuszne działanie, wiąże się to z postawieniem 

szlabanu w miejscu wjazdu bezpośrednio pod plac zabaw. W momencie kiedy dzieci korzystają po 

południu z placu zabaw, ten teren użytkowany jest w sposób niekontrolowany. Szlaban ma być pod 

łącznikiem hali sportowej i szkoły, aby umożliwiał wjazd osobom, które są do tego uprawnione. 

 

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

projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”, 1 ,,wstrzymuje się ‘’. 

 

 

Ad. 8 

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

2029 przedstawiła Pai Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy. 

Wieloletnia prognoza finansowa została zaktualizowana w obszarze dochodów i wydatków roku 2021 

zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej. W obszarze przedsięwzięć zaktualizowano limity 

dotyczące projektu pod nazwą ,,Wsparcie działania podmiotu realizującego zintegrowane inwestycje 

terytorialne.’’ Okres zmian obejmuje lata 2021-2023. 

 

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

projekt uchwały w głosowaniu 5 „za”. 

 

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. 16:00 - zakończył obrady Komisji Oświaty. 

 

    

Protokolant:      

Małgorzata Kasprzyk 

 

                                                                                                           Przewodniczący Komisji 

                                                                                                                 /-/ Wojciech Haba 


