
 

 

Protokół nr 6/2021 

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

przeprowadzonego w dniu 17 czerwca 2021 r. 

 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Stwierdzenie quorum 

3. Przyjęcie porządku obrad 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji  

       5.    Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 r. 

6.    Przedstawienie raportu o stanie Gminy Masłów za 2020 rok 

7.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania      

      budżetu  za 2020 rok 

       8.    Projekt uchwały w sprawie: 

             c) zmiany uchwały budżetowej Gminy 

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

        9.   Sprawy różne 

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 17 

czerwca 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,  Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów – Irena 

Kundera 

 

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 5/2021 poprzedniej Komisji 

Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Masłów z dnia 17 maja  2021 r. 

 

Ad. 5 

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok przedstawiła Pani Marta 

Kowalczyk – Główny Specjalista w Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów. 

Centrum Edukacji i Kultury ,, Szklany Dom ‘’w Ciekotach w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 

grudnia 2020 roku uzyskało przychody w kwocie 1.264.426,59 zł, w  tym: dotacja podmiotowa z 

Urzędu Gminy Masłów w kwocie 1.106.000,00 zł. Z tej kwoty na realizację wydatków wykorzystano 

kwotę 1.084.103,46 zł co stanowi 98,02 % otrzymanej dotacji podmiotowej. 

Gminna Biblioteka W Masłowie od 1 stycznia 2020 roku do grudnia 2020 roku otrzymała dotację 

podmiotową z Urzędu Gminy Masłów w kwocie 167.000,00 zł. Z tej kwoty na realizację wydatków 

wykorzystano kwotę 163.922,26 zł co stanowi 98,16 % otrzymanej dotacji. 

 

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

sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok w głosowaniu 5 

„za”. 

 

Ad. 6  

Przedstawienie raportu o stanie Gminy Masłów za 2020 rok przedstawił Wójt Gminy Masłów -  Tomasz 

Lato 



 

Podstawę opracowania niniejszego „Raportu o stanie gminy za rok 2020” stanowi art. 28aa ust. 1 

ustawy o samorządzie gminnym zgodnie z intencją ustawodawcy raport ma być podsumowaniem 

działalności samorządu gminnego w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje 

przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy i budżetu za rok 2020. 

Raport przedstawia w jednym dokumencie efekty działań podejmowanych przez organ wykonawczy 

gminy oraz całą administrację samorządową w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych w 

powiązaniu ze stanem posiadania gminy będącego wynikiem działalności samorządu nie tylko w 

ostatnim roku budżetowym. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie będą służyć organowi 

stanowiącemu gminy do oceny przede wszystkim mojej działalności, ale także wszystkich tych, których 

wysiłek i zaangażowanie pozwoliły na sprawne funkcjonowanie administracji publicznej na szczeblu 

samorządu gminnego i zrealizowanie wielu cennych przedsięwzięć inwestycyjnych, oczekiwanych 

przez mieszkańców gminy. Rok 2020 był dla samorządu i mieszkańców szczególnie trudnym okresem, z 

jakim przyszło nam się wszystkim zmierzyć. Życie, które jeszcze w roku 2019 toczyło się swoim 

zwykłym tempem, zaskoczyło nas wszystkich. Epidemia sprawiła, że wprowadzono przepisy, 

zarządzenia, które mają zapewnić bezpieczeństwo i przyczynić się do ograniczenia rozprzestrzeniania 

się koronawirusa. W naszej gminie zdecydowanie zastosowaliśmy się do wszystkich rządowych apeli. 

Urząd Gminy pracował wewnętrznie z ciągłą obsługą interesantów przy wyznaczonych stanowiskach, 

szkoły przeszły w tryb nauczania zdalnego. W ramach programu „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna 

Szkoła+” zakupiono 208 laptopów, które przekazano do szkół. Istotnym wsparciem w walce z 

epidemią, która towarzyszyła nam przez cały rok 2020 dla jednostek i mieszkańców były środki 

ochrony indywidualnej (rękawice, maski, płyny itp.) oraz dezynfekcja miejsc użyteczności publicznej, 

co podejmowaliśmy nieprzerwanie przez cały poprzedni rok, ab zminimalizować skutki pandemii na 

terenie naszej gminy. W trakcie 2020 roku z powodu pandemii znacząco zmniejszyły się wpływy 

podatków do budżetu Gminy. Z tego tytułu zmniejszono plan dochodów z tytułu podatku od 

nieruchomości od osób prawnych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.  

 

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

raport o stanie Gminy Masłów za 2020  w głosowaniu 5 „za”. 

 

Ad. 7 

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu  za 2020 rok 

przedstawiła Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy. 

Dokonane w budżecie zmiany spowodowały wystąpienie planowanego deficytu budżetu w kwocie 

2.996.186,30zł., którego źródłem pokrycia miały być wolne środki, jako nadwyżka środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat 

ubiegłych w kwocie - 2.488.084,00zł. oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym 



 

budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z 

rozliczenia środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizacje 

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 508.102,30zł. 

 

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

rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 

2020 w głosowaniu 5 „za”.  

 

Ad. 8 

Projekt uchwały w sprawie: 

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

 

 Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.311.643,32 zł,  zostanie sfinansowany przychodami 

pochodzącymi z: 

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy 

wynikającej z rozliczeń, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2.104.044,00 zł. 

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 

rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 

wykonywania budżet określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia 

środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację 

programu, projektu lub zadani8a finansowego z udziałem tych środków kwocie – 207.599.32 zł 

 

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

Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy  w głosowaniu 5 „za 

 

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

 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2029 przyjętej dokonano zmian prognozowanych 

dochodów i wydatków w latach 2021 - 2025. Wprowadzono zmiany przychodów w roku 2021 oraz 

zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. Zmiany planu spowodowały zmianę wyniku 

budżetowego w 2021 roku.  

W wyniku wprowadzonych w WPF zmian, w 2021 roku zmniejszony został deficyt budżetu o kwotę 

103.486,00zł.  

 



 

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

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

2021 - 2029  w głosowaniu 5 „za 

 

Ad 9. 

Sprawy inne. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

 

Ad. 10 

Zakończenie obrad.. 

 

    

Protokolant:      

Małgorzata Kasprzyk 

 

                                                                                                           Przewodniczący Komisji 

                                                                                                                 /-/ Wojciech Haba 


