
Protokół nr 7/2021 

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

przeprowadzonego  w dniu 19 lipca 2021r. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Stwierdzenie quorum 

3. Przyjęcie porządku obrad 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji  

5. Projekt uchwały w sprawie: 

a) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Masłów,  

w roku  szkolnym 2021/2022 

    b)  zmiany uchwały budżetowej Gminy 

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

      6.  Sprawy inne 

  7. 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 19 lipca 2021 roku o godzinie 13:00,  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,   z-ca Kierownika Centrum Usług Wspólnych 

Gminy Masłów – Anna Kowalczyk. 



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 6/2021 poprzedniej Komisji 

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

Ad.5a  

Określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Masłów w roku szkolnym 2021/2022 

przedstawiła Anna Kowalczyk – z-ca kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów Zwrot 

rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, 

własnym transportem następuje w  wysokości określonej wzorem, w którym jednym z czynników 

jest średnia cena jednostki paliwa, którą  określa rada  gminy w drodze uchwały na każdy rok 

szkolny.  Na terenie gminy Masłów nie funkcjonuje stacja paliw  stad do wyliczenia przyjęto 

średnie ceny paliw w gminie Górno.  W roku 2021/2022 stawka  oleju wynosi 5,28 zł. za litr; 

benzyny E 95-5,19 zł. za litr; E 98-5,38 zł. za litr; autogaz 2,27 zł. za litr. 

Pytanie: 

Radny R. Filipowicz -  co będzie jeśli cena drastycznie wzrośnie w trakcie roku szkolnego. 

Odpowiedź: 

Pani Anna Kowalczyk - ceny paliw już wzrosły. W tamtym roku  np. cena oleju napędowego 

wynosiła 4,19 zł. za litr  tym roku cena wynosi 5.28 zł. za litr.  Jest to stawka uchwalona przez 

gminę  Górno  na podstawie uśrednienia z 3 stacji benzynowych. Ustawa prawo oświatowe 

obliguje gminę do zwrotu  kosztów rodzicom, nie mamy wyboru zmniejszenia stawki. Uchwalona 

stawka paliw nie ulega zmianie przez cały rok szkolny od tj. od  01 września 2021r. do 31  sierpnia 

2022r. 

Pytanie: 

Radna B. Komorowska – dużo jest takich rodzin? 

Odpowiedź: 

Pani A. Kowalczyk – dokonywany jest zwrot kosztów dla 12 rodziców, którzy  własnym 

transportem dowożą dzieci do szkół i placówek oświatowych. 

 



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

opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 5 „za”. 

 

Ad.5 b 

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. Zwiększenie 

środków w kwocie 9 990,00 na program grantowy mPotęga dla Szkoły Podstawowej im. Marii 

Skłodowskiej –Curie oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie. 

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

opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za” „ 1 wstrzymuję się” 

 Ad.5c  

Pani skarbnik M. Kumor poinformowała, że zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Masłów na lata 2021-2029 wynikają ze zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej. 

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

opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za” „ 1 wstrzymuję się” 

Ad.6 

Sprawy inne. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

 

Ad.7 

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

komisji i o godz. 15:33 - zakończył obrady Komisji Oświaty. 

 

Protokolant: 

Dorota Zagnińska 

                                               
 

Przewodniczący Komisji     

Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy 

                                                                          /-/ Wojciech Haba    

 


