
Protokół nr 3/2022 

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

przeprowadzonego  w dniu 21 marca 2022 r. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Stwierdzenie quorum 

3. Przyjęcie porządku obrad 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji 

5. Debata Publiczna w sprawie Strategii Gminy Masłów na lata 2015-2025 

6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w zakresie realizacji 

Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na 2022 rok dla Gminy Masłów 

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów 

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

lata 2022 – 2029 

10. 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 21 marca 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.  



Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty – Artur Lis rozpoczął obrady Komisji Oświaty, 

Kultury. Pomocy Społecznej i Promocji Gminy. O godzinie 14:15 do obrad dołączył 

Przewodniczący Komisji Wojciech Haba, który dalej prowadził obrady Komisji . 

 

Ad.2 

Stwierdzenie quorum. 

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 4 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 3 „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 2/2022 poprzedniej Komisji 

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

 

Ad.5   

Debata Publiczna w sprawie Strategii Gminy Masłów na lata 2015-2025. Kierownik Referatu 

Promocji i Rozwoju Gminy Pani A. Borycka wyjaśniła zasady zatwierdzenia strategii. W debacie  

wzięli udział przedstawiciele EPRD, jeden z przedstawicieli Pan Michał Kosecki przedstawił 

strategię do roku 2030 oraz strategię z lat poprzednich. W dyskusji na temat strategii wzięli udział 

Radny Komisji Oświaty. Radny A. Pedrycz zadawał pytania dotyczące kanalizacji w strefie 

ochrony ujęcia wody w Woli Kopcowej oraz na temat planu zagospodarowania przestrzennego, 

na co według niego należy zwrócić uwagę i co powinno być ujęte przy zagospodarowaniu terenu. 

Swoje uwagi na temat strategii  przedstawił Radny M. Fafara. Opowiedział się z pozycji 

mieszkańca, przedstawił swoje spostrzeżenia i oczekiwania. Swoją wypowiedź zakończył 

słowami: „Chciałbym żeby gmina Masłów była miejscem na miarę 21 wieku, w której niczego nie 



brakuje”. Na zadawane pytania odpowiadali Wójt Gminy T. Lato, Kierownik A. Borycka oraz 

przedstawiciel EPRD M. Kosecki. 

Ad. 6 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. Projekt uchwały 

przedstawiła Wicewójt Monika Dolezińska – Włodarczyk. Program został pozytywnie 

zaopiniowany przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii na posiedzeniu w dniu 14 marca 2022 r. 

Przewodniczący Komisji W. Haba zadał pytanie odnośnie uzależnień behawioralnych. Czy będą 

prowadzone w szkołach jak to zazwyczaj jest, ankiety związane z tymi uzależnieniami? Jaki jest 

to problem, na jaką skalę? Poprzez to rozeznanie, można będzie przygotować jakiś punkt 

odniesienia.  

Odpowiedź - Wicewójt Monika Dolezińska – ponieważ jest to nowe zadanie, będą w tym zakresie 

prowadzone badania, chcemy to zadanie poszerzyć o diagnozę, aby zobaczyć na podstawie tego 

wypracowania jaki to jest problem. W każdej szkole prowadzone będą zajęcia i wspólnie 

z dyrektorami ustalone zostanie czy potrzebne będą dodatkowe szkolenia kadry w celu 

przeprowadzenia działań edukacyjnych. 

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

opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”. 

Ad. 7 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w zakresie realizacji Programu 

"Korpus Wsparcia Seniorów" na 2022 rok dla Gminy Masłów przedstawiła Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej Pani A. Kułak. Program ma na celu zapewnienie usługi wsparcia na 

rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych 

potrzeb na terenie gminy.  

Pytanie: Radny W. Haba –  Jeżeli wykorzystamy całą pulę, a jest dodatkowe zapotrzebowanie to 

czy składamy dodatkowe wnioski? 

Kierownik A. Kułak – Niestety, nie. Jest to program, w którym najpierw wnioskujemy 

o pieniądze i dysponujemy tym co mamy. Nie można składać nowego wniosku. 

Radny W. Haba – Czy mamy określoną liczbę osób, jeśli chodzi o ten problem. 



Kierownik A. Kułak – Z założenia tak, a w realizacji wszystko zależy od ofert, które nam 

wpłyną i ceny urządzeń, które trzeba będzie zakupić. Ceny rynkowe tych urządzeń są różne. 

Całość środków będzie przeznaczona na realizację zadania. 

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

opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”. 

Obrady opuścił Radny Artur Lis 

Ad. 8 

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. 

Stwierdzenie quorum. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Masłów wstrzymała się 

od opinii projektu uchwały. 

Ad. 9 

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 wstrzymała się 

od opinii projektu uchwały. 

Ad. 13 

Sprawy inne. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

 

 Ad. 14 

Zakończenie obrad nastąpiło o godzinie 17:18. 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  


