
 

Protokół nr 14/2016 

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

przeprowadzonego w dniu 27 grudnia 2016 r. 

 
 

 

 

Porządek obrad komisji: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

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

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. 

6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Masłów na lata 

2012 – 2015. 

7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 

Gminy Masłów na lata 2016 – 2019. 

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/219/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 

lipca 2016 roku w sprawie: wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Masłów 

zaliczonych do sektora finansów publicznych. 

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/220/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 

lipca 2016 roku w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Masłów pod nazwą 

Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów i nadania jej statutu. 

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 27 grudnia 

2016 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 13/2016 z poprzedniej 

Komisji Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy Rady Gminy Masłów z dni 19 

grudnia 2016 r.. 

 

Ad. 5 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 przedstawiła Pani Katarzyna 

Rachtan. Poinformowała, że celem programu jest zmniejszenie zjawisk nadużywania alkoholu i 

narkotyków szczególnie przez dzieci i młodzież oraz, że zgodnie z ustawą jest to zadanie własne 

gminy.  Program jest podzielony na pięć zadań: 

- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od 

alkoholu – przeznaczona kwota 53 095,00 zł, 

- Udzielenie rodzinom, u których występuje problem alkoholu lub narkomani pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – przeznaczona 

kwota 40 000,00 zł 

- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani – przeznaczona kwota 23 000,00 zł 

- Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych służących rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych – przeznaczona kwota 3900,00 zł, 

- Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy 

– zadanie to wykonywane jest bez ponoszonych dodatkowych kosztów. 



P. Rachtan wymieniła realizatorów programów. 

Radna T. Jagiełło przedstawiła problem izby wytrzeźwień i zadała pytanie czy jest jakaś koncepcja 

na jej utworzenie. 

Wójt T. Lato odpowiedział, że Pan Prezydent Lubawski na razie wycofał się z pomysłu utworzenia 

izby. Na miejscu izby funkcjonuje punkt wsparcia bezdomnych. 

 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”. 

  

Ad.6 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Masłów na lata 2012 

– 2015 przedstawił Pan Zbigniew Zagdański – Sekretarz Gminy Masłów. 

Poinformował, że zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym ochrona i opieka nad zabytkami 

jest zadaniem własnym gminy. Ustawa o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami zobowiązuje 

Wójta Gminy do składania sprawozdania w okresie, co dwa lata. Ostatnie sprawozdanie składane 

było w 2014 roku. W programie ochrony i opieki nad zabytkami gminy Masłów zostały przyjęte 4 

priorytety tj. kierunki działań, które mają wpływać na skuteczną ochronę i opieką nad zabytkami i 

ich wykorzystanie do celów społeczno – gospodarczych i turystycznych. Pan Z. Zagdański omówił 

wszystkie cztery kierunki pod kątem działań w przedstawianym okresie sprawozdawczym. 

 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”. 

  

Ad.7 

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 

Gminy Masłów na lata 2016 – 2019 przedstawił Pan Zbigniew Zagdański – Sekretarz Gminy 

Masłów. Poinformował, że układ projektu jest zbieżny z byłym programem na lata 2012-2015. 

Najważniejsza częścią programu są również kierunki działań tj. priorytety oraz zadania. Zostały w 

tym programie opracowane przedsięwzięcia, które będą mieć wymiar finansowy. Opracowano 3 

priorytety:   

- Renowacja i rewitalizacja zabytków na terenie gminy Masłów, 

- Popularyzacja zasobów dziedzictwa kulturowego gminy oraz edukacja służąca pobudzaniu 

wrażliwości na kulturę mieszkańców gminy oraz rozwojowi turystyki kulturowej, 

- Rozpoznanie i ewidencja istniejących na terenie gminy obiektów zabytkowych w celu 



powiększenia zidentyfikowanych zasobów kultury gminy.  

Sekretarz Z. Zagdański szczegółowo omówił wszystkie 3 priorytety. 

 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”. 

 

Ad.8 

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/219/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 

lipca 2016 roku w sprawie: wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Masłów 

zaliczonych do sektora finansów publicznych przedstawiła Pani Wice-Wójt Gminy Masłów Pani 

Monika Dolezińska-Włodarczyk. Poinformowała o podjęciu przez Radę Gminy w lipcu 2016 r. 

Uchwały, która tworzy nowa jednostkę na terenie gminy mianowicie Centrum Usług Wspólnych 

Gminy Masłów. Zmiana tej uchwały dotyczy pisma od Wojewody, w którym to zalecił analizę 

uchwał w sprawie podjęcia takich jednostek jak CUWy. Wojewoda poinformował, że takie uchwały 

nie mieszczą się w katalogu aktów podlegających publikacji stąd też należało zmienić paragraf 11. 

Który obecnie brzmi: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. 

 

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 zmiany uchwały Nr XXIV/220/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 

lipca 2016 roku w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Masłów pod nazwą 

Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów i nadania jej statutu przedstawiła Pani Wice-Wójt 

Gminy Masłów Pani Monika Dolezińska-Włodarczyk. Poinformowała, ze jest to identyczna 

sytuacja jak w poprzedniej uchwale. Zapis poddany został weryfikacji. Zmieniono brzmienie 

paragrafu 7 na „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia” 

 

 

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 17:40 – zamknął obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

      

Protokolant:      

Anna Kowalczyk       

   

        Przewodniczący  Komisji 

              /-/Robert Fortuna 

 

     

 

 


