
Protokół nr 2/2022 

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

przeprowadzonego  w dniu 21 lutego 2022 r. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Stwierdzenie quorum 

3. Przyjęcie porządku obrad 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji 

5. Sprawozdanie z realizacji Strategii Gminy Masłów na lata 2015-2025 

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Masłów 

7. Projekt uchwały w sprawie podziału środków i planu doskonalenia zawodowego 

nauczycieli na 2022r. 

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr VII/70/15 Rady Gminy 

Masłów z dnia 28 kwietnia 2015 roku – regulaminu określającego wysokość stawek i 

szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania 

nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i 

placówkach prowadzonych przez Gminę Masłów 

9. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Woli Kopcowej 

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów 

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

lata 2022 – 2029 

12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w 

realizacji programu oferującego pomoc niepełnosprawnym 

13. Sprawy inne  

14.  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 21 lutego 2022 roku o godzinie 14:00 w trybie hybrydowym (stacjonarno – zdalnym) 

odbyło się wspólne posiedzenie: 

- Komisji Budżetu i Finansów, 

- Komisji Oświaty, Kultury. Pomocy Społecznej i Promocji Gminy, 

- Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, 

- Komisji ds. Inwestycji 

Posiedzenie otworzył przewodniczył Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.  

Przewodniczący Komisji Oświaty – Wojciech Haba poprowadził obrady Komisji Oświaty, 

Kultury. Pomocy Społecznej i Promocji Gminy. 

 

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). 

 

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  „za”, jednogłośnie przyjęła protokół nr 1/2022 poprzedniej Komisji 

Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Masłów z dnia 21 lutego 2022 r. 

 

 



Ad.5   

Przyjęcie sprawozdania z realizacji Strategii Gminy Masłów na lata 2015-2025 przedstawiła 

Kierownik Promocji i rozwoju Gminy Pani A. Borycka. Misją jest zapewnienie wzrostu jakości 

życia na terenie gminy Masłów. 

Komisja, w głosowaniu 4 „za”, przyjęła sprawozdanie z realizacji Strategii Gminy Masłów na 

lata 2015-2025. 

 

 Ad. 6 

Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Masłów przedstawiła 

Kierownik Centrum Usług Wspólnych Pani Irena Kundera. 

Pytanie: Radny A. Pedrycz – jeżeli chodzi o uposażenie nauczycieli, czy wchodzą w średnią 13 i 

14? 

Kierownik I. Kundera – tak, 13 wchodzą w średnią, natomiast 14 jest to jednorazowy dodatek. 

Komisja, w głosowaniu 5 „za”, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Masłów. 

 

Ad. 7 

Projekt uchwały w sprawie podziału środków i planu doskonalenia zawodowego nauczycieli na 

2022 r. przedstawiła Kierownik Centrum Usług Wspólnych Irena Kundera.  

Pytanie: Radny W. Haba – czy niewykorzystane środki wracają do budżetu? 

Kierownik I. Kundrea - tak, wracają do budżetu. 

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

opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 5 „za”. 

 

Ad. 8 

Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr VII/70/15 Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 kwietnia 2015 roku – regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania 

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 

wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy 



nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Masłów przedstawiła 

Kierownik Centrum Usług Wspólnych Irena Kundera.  

 

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

opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 5 „za”. 

 

Ad. 9 

Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Woli Kopcowej przedstawiła 

również Kierownik Centrum Usług Wspólnych Irena Kundera. Radny A. Pedrycz wyraził  

zadowolenie z nadania imienia szkole.  

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

opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 5 „za”. 

Ad. 10 

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 4 „za”. 

 

Ad. 11 

Projekt uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2022-

2029 przedstawiła Skarbnik Gminy - Małgorzata Kumór, zmiany  wynikają ze zmian 

wprowadzonych do uchwały budżetowej. 

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

opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”. 

 

Ad. 12 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w realizacji 

programu oferującego pomoc niepełnosprawnym, przedstawiła również Skarbnik Gminy - 



Małgorzata Kumór. Informację na temat projektu uzupełnił Wójt Gminy T. Lato. Program jest 

realizowany kolejny rok i jest pozytywnie oceniany przez mieszkańców gminy. 

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

opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 5 „za”. 

Ad. 13 

Sprawy inne. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

 

 Ad. 14 

Zakończenie obrad nastąpiło o godzinie 16:45. 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 

  


