
Protokół nr 8/2017 

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

przeprowadzonego w dniu 27 lipca 2017 r. 

 

 

Porządek obrad komisji: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/317/2017 Rady Gminy 

Masłów z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - 

Prawo oświatowe 

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXV/318/2017 Rady Gminy Masłów z 

dnia 23 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru kandydatów do 

pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, zamieszkałych poza obwodem, 

określenia liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów. 

5. Sprawy różne. 

6. 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 

27 lipca 2017 roku o godzinie 15:45 w budynku Urzędu Gminy w Masłowie,  

Przewodniczący Komisji – Andrzej Pedrycz , otworzył obrady. 

 

Ad. 2. 

Stwierdzenie quorum. 

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 3 radnych 4 osobowego składu Komisji, co jest 

podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu. 

 



  

 

Ad. 3 

  

Projekt uchwały przedstawiła Pani Wójt Monika Dolezińska-Włodarczyk. W związku z tym, 

że otrzymaliśmy informację od Pani Wojewody, żeby zweryfikować ponownie uchwały, które 

już są w obrocie prawnym, które zostały podjęte 23 marca 2017 roku. Pracownicy Wojewody 

stwierdzili, że zapisy które były w poprzedniej uchwale: „Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia” uznali, że uchwały są aktem prawa miejscowego i dlatego Wojewoda wnosi o 

przeanalizowanie tego i zmianę zapisu w uchwale na zapis, że uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego. Co do pozostałej treści uchwały nic nie ulega zmianie. 

 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 3 „za”. 

 

Ad. 4 

 

Projektu uchwały przedstawiła również Pani Wójt Monika Dolezińska-Włodarczyk. 

Analogicznie jak w poprzedniej uchwale zmieniony został zapis, że uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego. Również służby Wojewody zwróciły uwagę odnośnie kryteriów, na zapis: 

Dziecko, którego jeden z rodziców, prawnych opiekunów jest płatnikiem podatku 

dochodowego od osób fizycznych na rzecz gminy Masłów- liczba punktów jest dwa - wtedy 

dostarcza się kopię zeznania podatkowego. 

 Żeby nie było wątpliwości dla osób czytających uchwałę doprecyzowany został zapis w 

załączniku nr 1 uchwały, że dziecko którego drugi z rodziców, prawnych opiekunów jest 

płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz gminy Masłów dostarcza się 

kopię zeznania podatkowego i wtedy się punktuje jako dwa punkty. To są dwie istotne 

zmiany, co do pozostałej treści uchwały nic nie ulega zmianie. 

 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 3 „za”. 

 



 

Ad. 6. 

Sprawy inne. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

Ad. 7. 

Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział w komisji  

i o godzinie 17:50 – zakończył obrady Komisji Oświaty. 

      

Protokolant:      

Aneta Krawczyk   

   

        Zastępca Przewodniczego  Komisji 

                    /-/Andrzej Pedrycz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


