
Protokół nr 10/2021 

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

przeprowadzonego  w dniu 22 listopada  2021r. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Stwierdzenie quorum 

3. Przyjęcie porządku obrad 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji  

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Masłów za rok szkolny 

2020/2021 

6. Projekt uchwał 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 2022 rok 

7. Projekt uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy  

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

lata 2021-2029 

9. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2022 

– 2029 

10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2022 rok 

11. Sprawy inne       

      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 22 listopada  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, Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki 

Przestrzennej - Dariusz Korczyński, Sekretarz Gminy – Zbigniew Zagdański, 

Goście/Mieszkańcy. 

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 9/2021 poprzedniej Komisji 

Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Masłów z dnia 22 października 

2021 r. 

Ad.5   

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Masłów za rok szkolny 2020/2021- 

przedstawiła Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów – Irena Kundera. Omówione 

zostały wyniki egzaminu z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych 

na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Sprawozdanie obejmowało 

wyjątkowo trudny okres funkcjonowania placówek w czasie pandemii COVID-19. Głos zabrał 

Przewodniczący komisji W. Haba, napomniał, że mimo iż wyniki z egzaminów w niektórych 

szkołach nie są najlepsze, to dzieci są zadowolone, gdyż dostały się do szkół z pierwszego wyboru. 

W klasach są dzieci na różnych poziomach, a mianowicie uczniowie bardzo dobrzy ale również 



bardzo słabi i  z tego może wynikać niska średnia z egzaminów. Jednak ważne jest to, że uczniowie 

kończący nasze szkoły nie odbiegają od dzieci z innych gmin a nawet od miasta Kielce. 

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

informację o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Masłów za rok szkolny 

2020/2021. 

 

 Ad. 6 

Projekt uchwał 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 2022 rok przedstawiła Pełnomocnik ds. 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - Katarzyna Rachtan -  celem głównym 

programu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Masłów oraz wspomaganie 

aktywności i społeczności lokalnych mieszkańców gminy Masłów, poprzez współpracę 

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Jako priorytetowe zadanie zostało określone zadanie związane z przeciwdziałaniem 

alkoholizmowi i patologii społecznej i na to zadanie została przeznaczona kwota 50 000 zł.  

Drugie zadanie to wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, na to zadanie przeznaczono 

kwotę 98 500 zł. Została wniesiona autopoprawka ponieważ omyłkowo wpisano kwotę łączną 

148 500 zł. Zadania będą realizowane w formie ogłoszonych konkursów ofert, które będą 

rozpatrywane poprzez powołaną komisję konkursową. Projekt uchwały zawiera regulamin pracy 

komisji konkursowej, która będzie te oferty opiniowała. Projekt uchwały został poddany 

konsultacjom w terminie od 8 do 22 listopada. 

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

opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 5 „za”. 

Ad. 7 

Projekt uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy przedstawiła Skarbnik Gminy –

Małgorzata Kumór. Szczegółowo omówiła zmiany, które wpłynęły na zmianę uchwały 

budżetowej dotyczące poszczególnych zadań realizowanych w ramach bieżącego budżetu 

gminy. 

 

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

opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 5 „za”. 



Ad. 8 

Projekt uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy przedstawiła Skarbnik Gminy - 

Małgorzata Kumór, 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 5 „za”. 

 

Ad. 10 

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2022 – 2029 

szczegółowo przedstawiła Skarbnik Gminy - Małgorzata Kumór. 

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

opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 3 „za”. 

Ad. 11 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2022 rok, również przedstawiła 

Skarbnik Gminy - Małgorzata Kumór. 

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

opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 3 „za”. 

Ad. 10 

Sprawy inne. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

 

 Ad. 11 

Zakończenie obrad nastąpiło o godzinie 16:59. Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący 

Komisji podziękował za udział w komisji i  zakończył obrady Komisji Oświaty. 

Protokolant: Aneta Krawczyk                                                

                                                                                     Przewodniczący Komisji     

Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy 

                                                                  /-/ Wojciech Haba  


