
 

Protokół nr 1/2017 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji 

Gminy 

przeprowadzonego w dniu 23 stycznia 2017 r. 

 
 

 

 

Porządek obrad komisji: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

5. Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za rok 2016 

6. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej  

i Promocji Gminy na 2017 r. 

7. Projekt uchwały w sprawie zasad i odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

w Gminie Masłów. 

8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Centrum Usług Wspólnych 

Gminy Masłów. 

9. Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe. 

10. Sprawy inne. 

11. Zakończenie obrad. 

 

 

Ad. 1. 

Otwarcie posiedzenia. 

Stosownie do § 65 Statutu Gminy Masłów przyjętego uchwałą Nr XXV/232/2016 Rady Gminy 

Masłów z dnia 8 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 2787) w dniu 23 

stycznia 2017 roku o godzinie 15:00 w budynku Urzędu Gminy w Masłowie,  Przewodniczący 

Komisji – Robert Fortuna , otworzył obrady. 

 

 



Ad. 2. 

Stwierdzenie quorum. 

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 4 radnych – 100 % z 4 osobowego składu Komisji, 

co jest podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu. 

 

Ad. 3. 

Przyjęcie porządku obrad. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

  

Ad. 4. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że nie wpłynął żaden wniosek w sprawie treści 

zawartych w protokole. 

 

Komisja, w głosowaniu 4 „za”, jednogłośnie przyjęła protokół nr 14/2016 poprzedniej 

Komisji Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy Rady Gminy Masłów 

z dni 27 grudnia 2016 r. 

 

Ad. 5.  

Komisja opracowała i przyjęła sprawozdanie z pracy komisji za rok 2016. 

 

Komisja, w głosowaniu 4 „za”, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z pracy Komisji 

Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy Rady Gminy Masłów za 2016 r. 

 

Ad. 6. 

 

Pani A. Krawczyk przedstawiła plan pracy komisji na 2017 rok.  

Komisja zaproponowała, żeby ocena stanu technicznego obiektów szkolnych i oddziałów 

przedszkolnych oraz spotkanie z dyrektorami szkół gminy Masłów odbyło się w maju. 

Pani wice Wójt Monika Dolezińska-Włodarczyk – zaproponowała, żeby opinia Rocznego 

Programu Współpracy Gminy Masłów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 odbyła się 

w listopadzie. Natomiast spotkanie z przedstawicielem GOPS-u w Masłowie i Pełnomocnikiem 

Wójta ds. Profilaktyki, w ramach cyklicznych spotkań odbyło się w grudniu. 



 

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy Rady Gminy Masłów 

pozytywnie przyjęła plan pracy na 2017 rok z korektami w głosowaniu 4 „za 

 

 

Ad. 7. 

Projekt Uchwały przedstawiła Pani Irena Kundera – Kierownik Centrum Usług Wspólnych 

Gminy Masłów. 

Uchwała przewiduje wyłączenie sześciolatków, ponieważ dotychczasowa uchwała 

obejmowała odpłatność od każdej godziny w której dzieci przebywają w oddziale 

przedszkolnym powyżej pięciu godzin w wysokości złotówki. Od  stycznia 2017 r. nie ma już 

tej odpłatności gdyż gminy otrzymają subwencję oświatową na te dzieci. Jeszcze nie jest znana 

dokładnie subwencją.  Projekt uchwały został przyjęty. 

 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy Rady Gminy Masłów 

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”. 

  

Ad. 8. 

 

Projekt Uchwały przedstawiła również Pani Irena Kundera – Kierownik Centrum Usług 

Wspólnych Gminy Masłów. 

Pani Kierownik wyjaśniła, że projekt udzielenia upoważnienia dla Kierownika CUWGM jest 

tylko kontynuacją tego co już wygasło, bo takie upoważnienie pani Kierownik miała udzielone 

jako Kierownik SZOO. Jest wymagane na nowo udzielenie takiego upoważnienia dla pani 

Kierownik. Na bazie tego upoważnienia pani Kierownik podpisuje decyzje administracyjne 

dotyczące stypendiów i pracodawców którzy otrzymują dofinansowanie kształcenia 

pracowników młodocianych. Skala tego zadania (samych stypendiów) tj. około 200 tys. zł. 

w tym roku. Informacje o tych zadaniach były przekazywane w formie raportu o stanie 

realizacji zadań oświatowych.  

Projekt uchwały został przyjęty. 

 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy Rady Gminy Masłów 



pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”. 

  

Ad. 9. 
 

P. Irena Kundera-  W związku z tym, że stało się faktem to co zostało planowane przez 

Ministerstwo i nasz rząd przystępujemy do reformy oświaty na naszym terenie ale z takim 

założeniem, że bazujemy na dotychczasowych obwodach szkolnych i to w uzasadnieniu jest 

podkreślone, nanosimy tylko to co jest niezbędne do wdrożenia szkół ośmioletnich 

z włączeniem klas gimnazjalnych czyli od 1 września nie będzie gimnazjów tylko szkoły 

ośmioletnie z dotychczasowymi klasami gimnazjalnymi. Pierwsze paragrafy określają sieć 

publicznych szkół podstawowych oraz ich granice w okresie od 1 września 2017 do 31 sierpnia 

2019 czyli w tym okresie przejściowym, oraz określa się plan sieci prowadzonych przez Gminę 

Masłów klas dotychczasowych gimnazjów w tym okresie przejściowym. W paragrafie 6 Rada 

Gminy podejmie decyzję że dotychczasowe Gimnazjum Jana Pawła II i w paragrafie 7 

Gimnazjum w Mąchocicach Kapitulnych zostaje włączone do szkoły podstawowej. Dniem 

rozpoczęcia działalności szkoły jest 1 września 2017 roku i zakończeniem działalności 

gimnazjum jest 31 sierpnia 2017 roku. Od paragrafu 8 już mówi się o tym jak wygląda sieć 

szkół ośmioletnich i ich obwodów od 1 września 2019. Na sesji będzie zgłaszana autopoprawka 

dotycząca nazewnictwa, jest to zmiana którą wprowadziła poprzednia Rada wpisując 

Radostową do Ciekot. Teraz muszą być podane numery domów gdyż nie można już używać 

nazwy „Radostowa”. Paragraf 10  wspomina o tym, że mamy jeszcze naszych mieszkańców, 

których obwody są wyznaczone w Kielcach. Projekt uchwały został przyjęty. 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy Rady Gminy Masłów 

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”. 

 

 

Ad. 10. 

Sprawy inne. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie 

 

Ad. 11. 

Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział w komisji  

i o godzinie 15:40 – zamknął obrady. 



Po zakończeniu obrad Komisji Oświaty Opieki Społecznej i Promocji Gminy Masłów swoje 

obrady miała Komisja Budżetowa i na tej komisji pani Irena Kundera przedstawiła jeszcze 

projekty uchwał – w sprawie zasad i odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

w Gminie Masłów i - w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. 

 

Na tym obrady zakończono i podpisano. 

      

Protokolant:      

Aneta Krawczyk       

   

        Przewodniczący  Komisji 

              /-/Robert Fortuna 

 

     

 

 

 


