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Protokół nr 5/2021 

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

przeprowadzonego w dniu 17 maja 2021 r. 

 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Stwierdzenie quorum 

3. Przyjęcie porządku obrad 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji  

5. Sprawozdanie z działalności Centrum Edukacji i Kultury ,,Szklany Dom’ ’za rok 2020 

6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie za 2020 rok 

       7.    Sprawozdanie z realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania              

               Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Masłowie za rok 2020  

       8.    Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami     

              prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 r. 

       9.    Projekt uchwały w sprawie: 

             c) zmiany uchwały budżetowej Gminy 

             d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2021 - 2029 

10.  Sprawy różne 

11.  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 17 maja 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,  Skarbnik 

Gminy Masłów – Małgorzata Kumór, Dyrektor Centrum Edukacji i Kultury ,,Szklany Dom,’’ – 

Wojciech Purtak, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie – Anna Obara 

 

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 4/2021 poprzedniej Komisji 

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

 

Ad. 5 

Sprawozdanie z działalności Centrum Edukacji i Kultury ,,Szklany Dom’ ’za rok 2020 przedstawił 

Wojciech Purtak – Dyrektor Centrum Edukacji i Kultury ,,Szklany Dom.’’ 

W 2020 roku udało się osiągnąć  wiele ciekawych działań np.: cykl domowych koncertów ,,Szklana 

gotówka’’, który został umieszczony na ,,You tube’’ Szklanego Domu i ponad 4 tysiące razy został 

odświeżony. Mimo tego że Dworek Stefana Żeromskiego był zamknięty przez połowę roku to i tak 

udało się sprzedać 3 600 biletów ,  w ciągu pół roku działalności, to tylko tysiąc mniej biletów niż w 

roku 2019. Dzięki pomocy świetliczanek udało się skatalogować zbiory Dworku, a także  prace 

inwentarzowe .Wprowadzony został Regulamin zwiedzania Dworku, a także Uchwałą Rady Gminy 

Regulamin korzystania  z terenów  zielonych czyli ,,Żeromszczyzny’’.  W okresie ,,lockdownu’’ 

wykonano prace polegające na odświeżeniu pomieszczeń budynku Szklanego Domu , jak również 

odnowiono salę warsztatową  na  piętrze. Jeżeli chodzi o działania promocyjne przygotowana została 

nowa linia pamiątek  przeznaczonych do sprzedaży  dla turystów ( torby , krówki, przypinki ). 

Wprowadzono codzienną aktualizację ,,fanpagea’’ na Facebooku, oraz cykliczną kanału na You tube 

gdzie ukazywały się materiały w cyklu  online. Utworzono nowy profil placówki na Instagramie, 

wzmocniono współpracę z mediami regionalnymi jak i ogólnopolskimi. Udało się nawiązać 



 

współpracę ze stacją  TVN  i w programie ,,Dzień dobry TVN ‘’ został zrealizowany program z 

Dworku Stefana Żeromskiego. Ważną promocyjną rzeczą w 2020 roku było nawiązanie współpracy z 

programem społecznym ,,Mistrz mowy polskiej’’ to jest bardzo prestiżowa nagroda, a także konkurs 

promujący literaturę i poprawne mówienie w języku polskim. Dzięki współpracy laureaci tego tytułu   

gościli w Ciekotach  w trakcie imienin Stefana , a także nagrali audiobooki z fragmętami dzieł Stefana 

Żeromskiego, które zostały udostępnione bezpłatnie ( Krzysztof   Zamussi, Katarzyna  Pakosińska ). 

Rok zakończony został nagraniem teledysku ,,Brześnianek’’ do pastorałki, między innymi aby 

promować gminę, teledysk został zrealizowany w całości we wnętrzu dworku i był promowany przez 

TVN w ,,Teleexpresie’’. Pod koniec roku została uruchomiona nowa strona internetowa Szklanego 

Domu zawierająca katalog online, jak również spacer wirtualny po Dworku Stefana Żeromskiego. 

Pozyskaliśmy na to 23 tysiące z programu ,,Kultura w sieci’’ z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. Drugim wnioskiem dofinansowanym ze środków  ministerialnych to był projekt  

,,Bardzo Młoda Kultura’’, oraz projekt ,,Kim był Władysław Malecki’’, utalentowana młodzież z 

terenu Gminy Masłów wzięła udział w warsztatach plastycznych i przygotowała murat , który można 

oglądać na ścianie sali gimnastycznej Szkoły w Masłowie. 

Rok 2020 był  trudny  dla  kultury, ale dla nas dosyć owocny. 

Pytanie: 

Przewodniczący Wojciech Haba  -  ile jest rowerów  na stanie w wypożyczalni rowerów i jakie jest 

nimi zainteresowanie ? 

Odpowiedź:   

Wojciech Purtak  -  do dyspozycji turystów mamy 12 rowerów, w tym 6 górskich, 4 krosowe, i dwa 

rowery miejskie. Godzina wypożyczenia roweru to 15 zł , każda następna godzina to 5 zł, koszt 

całodzienny to 30 zł.  Zainteresowanie  rowerami na pewno jest. 

Pytanie : 

Przewodniczący Ryszard Filipowicz – co się dzieje w temacie wymiany ławek na terenie amfiteatru? 

Odpowiedź: 

Wojciech Purtak – Projekt budowlany jest gotowy i został złożony do dofinansowania ze środków 

PROW. 

 

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

sprawozdanie z działalności Centrum Edukacji  i Kultury ,,Szklany Dom’’ w głosowaniu 5 „za”. 

 

Ad. 6  

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie za 2020 rok przedstawiła 

Pani Anna Obara  - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie. 

W 2020 roku w bibliotece czytelnictwo było propagowane w wielu dziedzinach, z wieloma rzeczami 

przenieśliśmy się do int. Ważnym punktem była akcja ,,Książka  na telefon’’, z której korzystało  



 

wielu czytelników i która jest kontynuowana do dzisiaj. Po książki dzwonią nie tylko osoby starsze 

czy też schorowane,  które mają problem z dojazdem,  dzwonią także młode mamy , które spędzają 

czas w domu z dziećmi. Wszystkim tym osobom dowozimy książki. Bierzemy udział w wielu akcjach, 

które są organizowane przez biblioteki tak jak ,,Uwolnij książkę dla seniora’’ , która polegała na 

przyniesieniu książki do biblioteki a my przekazywaliśmy ją dalej czytelnikom. Organizowana była 

akcja ,,Podziel się książką’’ przez Kinder czekoladę, gdzie akcja była skierowana do młodych 

czytelników i przynoszone były książki dla dzieci i młodzieży, które potem były przekazywane 

biedniejszym bibliotekom. W ubiegłym roku odbyło się 7 szkoleń bibliotekarzy online, dotyczyły  

różnych tematów np.: ,,Młodzież na rzecz czytelnictwa w bibliotece’’, ,,Edukacja komiksowa’’, ,,Jak 

przyciągnąć młodzież do biblioteki’’. Zorganizowany był także wyjazd do Sandomierza na  udział w 

,,Narodowym czytelnictwie’’ dla osób dorosłych. Biblioteka  współpracuje ze szkołami z terenu 

Gminy Masłów, oraz z Centrum Edukacji i Kultury ,,Szklany Dom’’ w  Ciekotach. 

W ubiegłym roku wymienione zostały regały biblioteczne z metalowych na wyższe drewniane 17 

dużych i 4 małe, oraz wymienione wykładziny  podłogowe. 

W ciągu ubiegłego roku mamy nieznaczny spadek czytelnictwa, co jest spowodowane pandemią  i 

tym, że nasza biblioteka  przez jakiś czas była zamknięta. 

 

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

sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie w głosowaniu 5 „za”. 

 

Ad. 7 

Sprawozdanie z realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Masłowie za rok 2020  -  przedstawiła  Zastępca Wójta 

– Monika Dolezińska – Włodarczyk 

 Był to rok trudny rok dla gminnej komisji związany z pandemią SARS- COV -2.  Program udało się 

zrealizować na poziomie 54% wydatki, które były przeznaczone na gminny program zaplanowane 

były w kwocie  171 977  złotych, wykonane zostały łącznie na kwotę  93 380 złotych. Działania, które 

podejmowała komisja opierały się o posiedzenia komisji odbyło się 17 takich spotkań. Liczba 

wniosków złożonych  przez członków rodzin wzrastała, wynika z tego że u osób, które przebywały w 

domu  problem się pogłębił, w 2019 roku wniosków było 29, a w2020 wzrosło do 37.  Zadania które 

były realizowane w szkołach w postaci zajęć profilaktycznych zmniejszyły się  w związku z tym, że 

dzieci nie chodziły do szkoły. Razem na zajęcia profilaktyczne wykorzystano kwotę  2 440,00 złotych.  

Obywały się zajęcia ,,Spójrz inaczej’’, ,,Zajęcia przeciwdziałaniu narkomanii’’.  W okresie pandemii 

podejmowane działania terapeutyczne odbywały się też na telefon. Gminna komisja współpracuje  

też z jednostkami organizacyjnymi np. kontrola sklepów gdzie są wydawane zezwolenia na sprzedaż 



 

napojów alkoholowych, w ubiegłym roku zostało skontrolowane 5 sklepów. Środki niewykorzystane z 

2020 roku przechodzą  do wykorzystania na rok 2021. 

Pytanie: 

Tomasz Ksel  -  W jaki sposób odbywają się kontrole punktów sprzedających alkohol? 

Odpowiedź: 

Pani Wójt -  Zgodnie z przepisami sprzedawca musi być zawiadomiony o terminie kontroli takie są 

przepisy, w takiej kontroli uczestniczy pracownik z Urzędu Gminy z przedstawicielem policji. 

 

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

sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Masłowie za rok 2020 w głosowaniu 5 „za”.  

 

Ad. 8 

Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego za 2020 r. przedstawiła Zastępca Wójta – Monika Dolezińska – 

Włodarczyk 

Była to forma współpracy  w aspekcie finansowym , która odbywała się zgodnie z przyjętym rocznym 

programem  uchwalonym prze Radę Gminy Masłów NR 13/149/2019  z 28 listopada 2019 roku, był to 

program na rok 2020. W aspekcie pomocy finansowej jest to pomoc w ramach konkursów w  zakresie 

działalności pożytku publicznego w wolontariacie. W 2020 roku zostały przydzielone dotacje dla 4 

organizacji pozarządowych na kwotę 88 391,02 złotych, te kwoty zostały przez organizacje 

pozarządowe  rozliczone. 

 

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

sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 r w głosowaniu 5 „za 

 

Ad 9. 

 Projekt uchwały w sprawie: 

c) zmiany uchwały budżetowej Gminy przedstawiła Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy. 

 

Zgłoszona został autopoprawka Wójta do projektu zmiany uchwały budżetowej, która będzie 

dotyczyła korekty zmniejszenia planu dochodów. Zwiększą się wpływy z tytułu opłaty o kwotę 

34 025,00 złotych, czyli tym samym zmniejszenie planu dochodów będzie wynosiło 12 322,00 złotych. 



 

Zwiększa się plan wydatków, w tym projekcie uchwały, którego kwota wynosi 225 588,00 złotych, 

zwiększy się ta kwota o 34 025,00 złotych, czyli będzie wynosiła259 613,00 złotych. Nie ulegnie 

zmianie deficyt budżetu po zmianach 2 415 129,32 zł. Różnica wynikająca ze zmian wprowadzonych 

do budżetu będzie pokryta z wolnych środków. 

Przed głosowaniem w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy przewodniczący Wojciech Haba 

opuścił obrady i przekazał dalsze prowadzenie zastępcy  Arturowi Lisowi. 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Masłów zagłosowała  2 ,,za’’,  

2 ,,wstrzymuje się’’,  1 ,,brak głosu’’.  

Projekt uchwały w sprawie: 

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2021 – 2029 

przedstawiła Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy. 

 

Do wieloletniej prognozy finansowej również została wprowadzona autopoprawka, będą zwiększone 

dochody bieżące o kwotę 34 025,00 złotych i wydatki bieżące także o tą samą kwotę. 

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej są wprowadzone na podstawie zmian dokonanych w 

uchwale budżetowej. Zostało wprowadzone przedsięwzięcie pod nazwa ,, Opracowanie Strategii 

Rozwoju Gminy Masłów.’’ Cel: Ukierunkowanie Polityki Rozwoju Gminy realizowane w latach 2021-

2022. Łączna wartość przedsięwzięcia to 30 tys. złotych. 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Masłów zagłosowała  2 ,,za’’,   

2 ,,wstrzymuje się’’,  1 ,, nieobecni’’  Przewodniczący Wojciech Haba przed głosowaniem opuścił 

obrady i przekazał dalsze prowadzenie zastępcy Arturowi Lisowi. 

Ad. 10 

Sprawy inne. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

Ad. 11 

Zakończenie obrad.. 

    

Protokolant:      

Małgorzata Kasprzyk 

 

                                                                                                           Przewodniczący Komisji 

                                                                                                                 /-/ Wojciech Haba 


