
 

Protokół nr 2/2017 

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

przeprowadzonego w dniu 20 marca 2017 r. 

 

 

 

Porządek obrad komisji: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

5. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie za 2016 rok. 

6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii w Masłowie za 2016 rok. 

7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania średnich wynagrodzeń w roku 2016. 

8. Projekt uchwały o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego. 

9. Projekt uchwały w sprawie określenia naboru kandydatów do pierwszej klasy publicznej 

szkoły podstawowej, zamieszkałych poza obwodem, określenia liczby punktów za każde 

kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów. 

11. Sprawozdanie z działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Promyczek” za 2016r. 

12. Sprawy inne. 

13. 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 20 marca 2017 

roku o godzinie 15:45 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 1/2017 poprzedniej Komisji 

Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy Rady Gminy Masłów z dnia 23 stycznia 

2017 r. 

 

Ad. 5.  

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie za 2016 rok przedstawiła pani 

Aneta Kułak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Pani Aneta powiedziała, że bardzo wzrasta ilość osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej, 

w 2016 roku był wzrost o 3 osoby a w 2017 roku już kolejne osoby są umieszczane. W porównaniu 

z rokiem poprzednim zmniejszyła się liczba osób korzystających z pomocy społecznej jest to związane 

z programem 500+. Obecnie z pomocy społecznej korzysta więcej osób samotnych, emerytów, 

rencistów, osób w podeszłym wieku. Na świadczenia rodzinne zostały wypłacone 3771 725 zł. są to 

środki z dotacji. Nowym świadczenie które weszło jest świadczenie rodzicielskie tzw. kosiniakowe 

wypłacono dla 36 kobiet. Jest duży wzrost osób korzystających ze świadczeń rodzinnych. Fundusz 

alimentacyjny jest miej więcej na tym samym poziomie jak co roku. Nowym zadaniem jest 

świadczenie rodzicielskie 500+, w 2016 wypłacone zostały 6143 248 zł. dla 924 rodzin na 1420 dzieci 

w wieku do 18 roku życia. Z pozostałej działalności w 2016 roku były prowadzone prace społeczne 

i użyteczne w ramach prac brało udział 19 osób przy współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi 

Mąchocice Scholasteria i Ciekot, były owoce i warzywa 319 tyś. ton na każdego mieszkańca 30 kg. 

Realizowano również rehabilitację, zorganizowano wigilię dla osób starszych i samotnych, była 

zbiórka żywności, z której zostały utworzone paczki świąteczne dla 12 rodzin, nowością była paczka 

mikołajkowa. W 2016 GOPS przystąpił do projektu wraz z Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie 



w projekcie bierze udział 5 rodzin w ramach projektu zostały oddane mieszkania chronione, 

wytypowane zostały do nich dwie matki. Pani Aneta przedstawiła jeszcze sprawozdanie z Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2016-2020. Jest 

to program przyjęty Uchwałą Rady Gminy. Głównym celem programu jest skuteczne i efektowne 

zwalczanie przemocy w rodzinie. W 2016 roku założono 41 niebieskich kart, były 4 zespoły 

interdyscyplinarne, objęto pomocą 40 rodzin, z tego 45 kobiet 9 osób starszych, 6 niepełnosprawnych 

i 52 mężczyzn. W ośrodku prowadzony jest punkt konsultacyjny. W sprawozdaniu z programu 

wspierania rodziny pani Aneta przedstawiła pracę Asystenta Rodziny. Przedstawiła również 

sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi – z aspekcie finansowym współpraca 

ze Stowarzyszeniem Nauczycieli i Wychowawców, czyli organizacja wypoczynku letniego oraz 

zadania z dziedziny sportu czyli  współpraca w Efektorem Kielce, propagowanie piłki nożnej 

i siatkówki , pięściarstwo, jazda konna.  Ze współpracy nie finansowej, są zadania które realizują 

szkoły, Gmina i GOPS, przede wszystkim wydawanie żywności.  

 

Komisja, w głosowaniu 4 „za”, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Masłowie za 2016 rok. 

 

Ad. 6. 

 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii w Masłowie za 2016 rok przedstawiła Pani Wójt 

Monika Dolezińska-Włodarczyk. Sprawozdanie zostało zatwierdzone 17 lutego przez Gminny 

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, program był realizowany zgodnie 

z przyjętym programem przez Radę Gminy. Zadania w programie były podzielone na pięć obszarów.  

Zwiększenie skuteczności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu i narkotyków. W tym zadaniu określone są umowa o pracę i działalność punktu 

konsultacyjnego, ustalono też są spotkania członków komisji, zadanie obejmuje również, składanie 

wniosków o objęcie leczenie odwykowego. W 2016 roku wpłynęło do Komisji 32 nowych wniosków, 

liczba wystosowanych wezwań było 125, liczba skierowań na badania z lekarzem biegłym było 18, 

liczba wezwań złożonych do sądu było 16. Jest to w niektórych pozycjach tendencja wzrostowa, 

przybywa osób, które mają problemy z alkoholem. W ramach tego pierwszego zadania było 

przeprowadzone badanie przez biegłych dla 18 osób była to kwota 56 760 zł. Kolejnym zadaniem jest 

udzielenie rodzinom w którym występuje problem alkoholowy i narkomanii, pomocy 

psychospołecznej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. W ramach tego zadania jest 

realizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w roku 2016, były zrealizowane 

kolonie nad morze w Pogorzelicy, gdzie wyjechało 58 dzieci. Trzecim zadaniem jest prowadzenie 

profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnych, w zakresie profilaktyki, w szczególności 



dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców  naszej gminy. W zakresie tego punktu środki są 

głównie przeznaczone na zajęcia profilaktyczne, sportowe i edukacyjne, w zakresie profilaktyki 

w szkołach. W 2016 roku na te zajęcia została przeznaczona kwota 27 326 zł. W ramach tego zadania, 

są też finansowane pikniki profilaktyczne, warsztaty teatralne z elementami programów 

profilaktycznych. Dodatkowo zorganizowany był konkurs plastyczny, efektem tego konkursu było 

wydanie 100 sztuk egzemplarzy kalendarza z pracami dzieci, które zostały rozdysponowane 

do wszystkich naszych instytucji, które zajmują się problemem alkoholowym i narkomanią.  

Kolejnym zadaniem jest wspomaganie działalności stowarzyszeń i osób fizycznych służącym 

rozwiązaniu problemów alkoholowych, są to wydatki związane z grupą anonimowych alkoholików, 

dofinansowanie realizacji ich działań, głównie zorganizowanie dojazdów i wspólnej realizacji zadań 

razem z Gminną Komisją. Dodatkowo zorganizowano dobrowolne szkolenie na terenie Gminy 

Masłów dla właścicieli którzy prowadzą działalność w zakresie przepisów prawa  i sprzedaży 

alkoholu. Kolejnym zadaniem jest podejmowanie interwencji w związku z naruszenie przepisów 

określonych w art. 13 i 15 ust. o zachowaniu trzeźwości, są to głównie kontrole przeprowadzone 

w sklepach. W 2016 roku  było 7 takich kontroli sklepów, w tym roku jest dalszy etap realizacji tego 

zadania. 

Ogólnie realizacja programu zamknęła się na kwotę 182 298 zł.  

 

Komisja, w głosowaniu 4 „za”, przyjęła sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii 

w Masłowie za 2016 rok. 

 

Ad. 7. 

 

Sprawozdanie z wykonania średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2016,  przedstawiła pani Irena 

Kundera - Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów. W komisji  wziął udział 

przedstawiciel Związków Zawodowych. Związki Zawodowe od tego roku w związku z reformą 

oświaty będą opiniować  większość projektów między innymi do opinii Związków Zawodowych 

zostało przedłożone to sprawozdanie. Pani Kierownik przedstawiła kwoty oraz jak kształtowały się 

one na poszczególnych stopniach awansu.  

Pani Kierownik dodała, że na średnią składają się wszystkie składniki wynagrodzenia, również 

jednorazowe odprawy.  

Kwotą różnicy w skali roku jest  nadpłata w każdym stopniu.  

Uzasadnieniem  nadpłaty były opinie poradni, których konsekwencją było wprowadzenie 

dodatkowych zajęć z tych właśnie wymuszonych opinii Poradni Psychologicznej. 

Pani Kierownik powiedziała, że głównym powodem tego, że nastąpiły nadpłaty było to, 



że  w miesiącu sierpniu i wrześniu zostały zgłoszone nie planowane odprawy i nagrody jubileuszowe, 

nie przewidziane w kalkulacji.  

Pan Wójt Tomasz Lato powiedział,że nie mamy wpływu na opinie poradni, gdyż takie zajęcia muszą 

się odbywać. 

 

 

Komisja, w głosowaniu 4 „za”, przyjęła sprawozdanie z wykonania średnich wynagrodzeń 

w roku 2016  

 

 

Ad. 8. 

Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego przedstawiła Pani Irena Kundera - Kierownik Centrum Usług Gminy Masłów.   

Pan Wójt Tomasz Lato powiedział , że zostają szkoły tak jak było przed reformą, czyli mamy 5 szkół, 

które są Szkołami Podstawowymi, 4 szkoły są :1 -8 i jedna jest :1-3. 

 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”. 

 

Ad. 9 

Projekt uchwały w sprawie określenia naboru kandydatów przedstawiła również  Pani Irena Kundera – 

Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów, wyjaśniła, że nie wprowadzamy żadnych 

zmian, tylko wykreślamy z naboru gimnazjum. 

 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”. 

 

 

Ad. 10. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów przedstawiła Pani M. Kumór 

– Skarbnik Gminy Masłów.  

Zwiększenie planu wydatków zostało o kwotę 454 612 zł i zmniejszenie planu dochodów o kwotę 

240 395 zł.  Budżet zmiana niezrównoważona powoduje wzrost deficytu budżetowego. Źródłem 

zwiększenia deficytu są na ten moment wolne środki. Jeżeli chodzi o dochody nową pozycją 

zwiększającą dochody jest dotacja 20 000 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. Ta dotacja ma być pozyskana na realizację projektu, na który wniosek złożyła 



Szkoła Podstawowa w Masłowie I, wniosek dotyczy doposażenia pracowni edukacyjno – 

przyrodniczej.  Jeżeli chodzi o obszar majątkowy i zmiany w dochodach to wszystko dotyczy zadań 

unijnych.  

 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 2 „za”. 

 

Ad. 11. 

Sprawozdanie z działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Promyczek” za 2016r. przedstawił  Pan 

Michał Kumór Kierownik Placówki. Placówka działa już cztery i pół roku. Placówka ma zwiększony 

czas pracy w 2016 roku, godziny wychowawcy do tej pory opłacane  są z projektu unijnego. Zaczęły 

się też zajęcia dla młodzieży, które już cieszą się zainteresowaniem. 

 

Komisja, w głosowaniu 4 „za”, przyjęła sprawozdanie z działalności Placówki Wsparcia 

Dziennego „Promyczek” za 2016r. 

 

 

 

Ad. 12. 

Sprawy inne. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie 

 

Ad. 13. 

Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział w komisji  

i o godzinie 18:40 – zakończył obrady Komisji Oświaty. 

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

miała Komisja Budżetowa. 

      

Protokolant:      

Aneta Krawczyk       

   

        Przewodniczący  Komisji 

              /-/Robert Fortuna 

 

     


