
 

Protokół nr 11/2017 

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

przeprowadzonego w dniu 27 listopada 2017 r. 

 

Naradę prowadził Przewodniczy Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy p. 

Robert Fortuna. 

 Obecni byli członkowie Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy według 

załączonej listy obecności, Wójt Gminy – T. Lato, Skarbnik Gminy-M. Kumor, Sekretarz 

Gminy- Z.Zagdański, kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów I. Kundera, 

dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – K. Nowakowska, dyrektorzy szkół z terenu 

gminy Masłów, przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego – M. Domagała, 

kierownik referatu budownictwa i gospodarki przestrzennej UG Masłów- D. Korczyński, 

inspektor d/s nieruchomości UG Masłów – E. Hrabąszcz, kierownik referatu rolnictwa, 

gospodarki komunalnej i ochrony środowiska UG Masłów – W. Fąfara, inspektor referatu 

promocji i rozwoju gminy UG Masłów – J Synak,  referent referatu  d/s gospodarki 

nieruchomościami UG Masłów –E. Chlewicka. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad.  

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

5. Podsumowanie konkursu plastycznego Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. "Czyste 

powietrze w Górach Świętokrzyskich". 

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Masłów za rok szkolny 

2015/2016 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. 

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany w lokalnym programie wspierania edukacji uzdolnionych 

dzieci i młodzieży. 

8. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej 

w Woli Kopcowej obejmującej część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią 

szkołę podstawową obejmującą te same klasy szkoły podstawowej. 

9. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 



Podstawowej w Brzezinkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Brzezinkach. 

10. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii. 

11. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia na ośmioletnią  Zespołu Szkół 

w Mąchocicach Kapitulnych w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Mąchocicach Kapitulnych. 

12. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół 

w Masłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Masłowie. 

13. Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla 

podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze Gminy Masłów w roku 

kalendarzowym 2018. 

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

28 lipca 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Masłów 

zaliczonych do sektora finansów publicznych. 

15. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”. 

16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów 

z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. 

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

18.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  

Gminy Masłów na lata 2017 – 2027. 

19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Mąchocicach – Scholasterii im. 

Stefana Żeromskiego. 

20. Sprawy inne 

 

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 listopada 

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 10/2017  poprzedniej Komisji 

Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Rady Gminy Masłów z dnia 25 

września 2017r. 

 

Ad.5 

Podsumowanie konkursu plastycznego Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. "Czyste 

powietrze w Górach Świętokrzyskich" przedstawiła Kierownik Centrum Usług Wspólnych 

Gminy Masłów Pani Irena Kundera. 

- Podsumowanie konkursu nastąpi na sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2017 r. laureatami 

konkursu jest 9 uczniów naszej gminy, którym zostaną wręczone cenne nagrody.  Konkurs 

został zorganizowany we wszystkich gminach należących do Związku Gmin Gór 

Świętokrzyskich, jako wspólne działanie promujące ekologię. 

 

Ad.6 

 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Masłów za rok szkolny 

2016/2017 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego przedstawiła  Kierownik 

Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów Pani Irena Kundera. 

Omówiła poszczególne punkty wymienione w w/w programie a w szczególności programy 

realizowane w szkołach znajdujących się na terenie gminy Masłów, nakłady poniesione na 



utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych. Przeanalizowała 

ewaluację poszczególnych szkół. 

Ewaluacja zewnętrzna problemowa w Zespole Szkół w Mąchocicach Kapitulnych w 

Gimnazjum i Szkole Podstawowej oraz w Szkole Podstawowej w Brzezinkach. Wszystkie 

wymagania zostały spełnione. 

Zawiązała się długa dyskusja, podczas której Wójt odpowiadał i tłumaczył szczegółowo, że 

nie mamy bezpośredniego wpływu na zatrzymanie dzieci w naszej gminie, gdyż decyzja 

ostateczna należy do rodziców, a w dużej mierze rodzice zabierają dzieci do przedszkoli np.  

w Kielcach, gdyż jak tłumaczą jest im w ten sposób wygodniej, zabrać dzieci ze sobą jadąc do 

pracy do Kielc, a po pracy zabrać dzieci ze sobą. Tłumaczył, że oświata w naszej gminie stoi 

na wysokim poziomie, nie zauważamy dużej liczby dzieci odchodzących z naszych szkół. 

Droga do zmian to długi proces, łączący działaniami nauczycieli, rodziców oraz uczniów. 

Radni Komisji Oświaty zapoznali się z przedstawioną informacją i nie wnosili uwag. 

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

pozytywnie opiniuje informacją w głosowaniu 4 „za”. 

 

 

Ad. 7 

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany w lokalnym programie wspierania edukacji uzdolnionych 

dzieci i młodzieży przedstawiła również przedstawiła  Kierownik Centrum Usług Wspólnych 

Gminy Masłów.  

 Pani Irena Kundera powiedziała, że projekt uchwały ma na celu zmianę uchwały w sprawie lokalnego 

wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie Masłów. 

 -Działając w porozumieniu z dyrektorami szkół proponujemy wprowadzenie obniżenia poziomu 

punktacji wymaganej w programie dla uczniów klas VII i VIII Szkoły Podstawowej zmiana ta 

schodziłaby z poziomu 5,6 do poziomu 5,3. 

 Radni nie wnosili uwag. 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”. 

 

Ad.8 

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły 

Podstawowej w Woli Kopcowej obejmującej część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w 



ośmioletnią szkołę podstawową obejmującą te same klasy szkoły podstawowej. 

 Projekt przedstawiła Kierownik Irena Kundera. Projekt przekształcenia szkoły  jest 

uprawomocnieniem decyzji, która została podejmowana wiosną i uchwały te były przekazywane do 

zaopiniowania do Kuratorium Oświaty. Są one aktami założycielskimi. 

Wszystkie pozostałe projekty dotyczące przekształcenia szkół są analogiczne. 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”. 

 

Ad.9 

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej w Brzezinkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Brzezinkach. 

Projekt przedstawiła Kierownik CUWGM - I. Kundera. 

W związku z reformą oświatową zaistniała konieczność przekształcenia sześcioletniej w ośmioletnią 

Szkołę Podstawową. Uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej w Woli Kopcowej 

powstałej w wyniku ustawowego przekształcenia. Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez 

Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”. 

 

Ad. 10 

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii w ośmioletnią 

Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii. 

Projekt przedstawiła Kierownik CUWGM - I. Kundera. 

W związku z reformą oświatową zaistniała konieczność przekształcenia sześcioletniej w ośmioletnią 

Szkołę Podstawową. Uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej w Woli Kopcowej 

powstałej w wyniku ustawowego przekształcenia. Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez 

Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”. 

 

Ad. 11  

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia na ośmioletnią  Zespołu Szkół 

w Mąchocicach Kapitulnych w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Mąchocicach Kapitulnych. 



Projekt uchwały przedstawiła kierownik Centrum Usług Wspólnych – I. Kundera. 

W związku z reformą oświatową zaistniała konieczność przekształcenia sześcioletniej - w ośmioletnią 

Szkołę Podstawową. Uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej w Mąchocicach 

Kapitulnych powstałej w wyniku ustawowego przekształcenia. Uchwała została pozytywnie 

zaopiniowana przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”. 

 

Ad. 12 

 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół 

w Masłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Masłowie. 

 Projekt uchwały przedstawiła kierownik Centrum Usług Wspólnych – I. Kundera. 

W związku z reformą oświatową zaistniała konieczność przekształcenia sześcioletniej - w ośmioletnią 

Szkołę Podstawową. Uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej w Masłowie Pierwszym 

powstałej w wyniku ustawowego przekształcenia. Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez 

Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

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

opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”. 

Ad. 13 

Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla 

podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze Gminy Masłów w roku 

kalendarzowym 2018. 

Projekt uchwały przedstawiła kierownik Centrum Usług Wspólnych – I. Kundera. 

Poinformowała, że do Wójta Gminy wpłynął wniosek o dofinansowanie dla podmiotów 

prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy Masłów w roku 2018. 

 Po analizie ustalono, że jest to bardzo dobra propozycja. Projekt zakłada minimalne 

dofinansowanie do każdego dziecka. Na podstawie uchwały dofinansowanie planowane jest 

w wysokości 0,30 zł za każdą godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem e żłobku bądź 

klubie dziecięcym z przeznaczeniem na zapewnienie dziecku opieki oraz prowadzenie zajęć 

edukacyjnych. Miesięczna maksymalna kwota dofinansowania wynosi 63,00 zł na 1 

dziecko(0,30 zł x9,5 hx22 dni). 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”. 



Ad. 14 

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

2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Masłów zaliczonych do sektora 

finansów publicznych. Projekt uchwały przedstawiła kierownik Centrum Usług Wspólnych – I. 

Kundera. 

Poinformowała, że projekt uchwały stanowi tylko uzupełnienie zapisu, zamiast zapisu „Zespół Szkół 

w Masłowie Pierwszym” wprowadza się nazwę „Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie” 

oraz zamiast zapisu „Zespół Szkół w Mąchocicach Kapitulnych” wprowadza się nazwę  „Szkoła 

Podstawowa w Mąchocicach Kapitulnych”  

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”. 

 

Ad. 15 

Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”. 

Projekt uchwały przedstawiła dyrektor GOKiS – K. Nowakowska. Jest to uprawomocnienie 

sytuacji która już istnieje. Propozycja przeniesienia siedziby Gminnego Ośrodka Kultury i 

Sportu do Szklanego Domu w Ciekotach i co za tym idzie zmiana nazwy instytucji kultury. 

Propozycja jest taka, żeby zmienić nazwę na Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”. 

Spowoduje to uporządkowanie istniejącej już sytuacji, Gminny Ośrodek Kultury zostaje w budynku 

który istnieje i będą się tam odbywały zajęcia, które do tej pory się odbywają.  

Pan wójt – podsumowując powiedział , że zajęcia zostają w Masłowie tak jak były, natomiast same 

pomieszczenia biurowe, które muszą mieć odpowiedni odbiór przez sanepid i przez Państwową 

Inspekcję Pracy,  przeprowadzamy  jako siedzibę do CE Szklany Dom.  

Przewodniczący  Rady Gminy S. Wojtyna zapytał jakie koszty będzie niosła za sobą zmiana tej nazwy 

i czy można by ją było uzupełnić o sport?  

Pani Dyrektor - Nie można, gdyż sport jest finansowany z innych środków i nie można tego łączyć, 

ale sport pozostaje w statucie.  

Przewodniczący S. Wojtyna - Jak formalnie będzie teraz wyglądała sytuacja GOKiS? Czy osoby 

zatrudnione będą w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”? 

Pani Dyrektor - Tak będą zatrudnieni w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” ale nic się nie 

zmienia w strukturze działania, zmieni się tylko nazwa oraz pieczątki.  

Zmiana nastąpi od 01 stycznia 2018 roku. 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 3„za” 1 głos wstrzymujący. 



 Ad. 16 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów 

z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. 

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy – Z. Zagdański. 

            Szczegółowo sferę współpracy organów administracji publicznej z organizacjami 

pozarządowymi określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.). Ustawa ta nakłada na organy 

administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Podstawowe znaczenie w tej kwestii ma art. 5a cytowanej ustawy nakładający na organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

            Projektowana uchwała ureguluje współpracę pomiędzy Gminą Masłów,a organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018r. określając 

cele, zakres i formy tej współpracy. Program w szczególności sprzyjać będzie kontynuowaniu i 

rozwijaniu partnerskiej współpracy pomiędzy gminą a organizacjami i podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego, dalszemu rozwojowi tych organizacji i podmiotów, stworzy 

mieszkańcom gminy szansę poszerzenia aktywności społecznej, a także umożliwi zlecenie realizacji 

zadań gminy na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów. Zlecanie zadań może odbywać się w 

dwóch formach: wspierania realizacji zadania publicznego (dofinansowania kosztów zadania) oraz 

powierzania realizacji zadania publicznego (sfinansowania całkowitych kosztów zadania). Procedurę 

otwartego konkursu ofert precyzuje Rozporządzenie Ministra Pracy iPolityki Społecznej z dnia 15 

grudnia 2010r.w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania 

publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz. 25). 

          Przedmiotowa uchwała oznacza również realizację zasad partnerstwa i jawności w zakresie 

wykonywania zadań publicznych oraz stanowi dla władz Gminy Masłów podstawę do dysponowania 

środkami publicznymi. 

           Niniejszy projekt Uchwały w sprawie: „Uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy 

Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2018 rok” został poddany konsultacjom zgodnie z wymogami przepisów 

ustawy. 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”. 

 

 



Ad. 17 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy - M. Kumór. Szczegółowo omówiła zmiany, które 

wpłynęły na zmianę uchwały budżetowej dotyczące poszczególnych zadań realizowanych w ramach 

bieżącego budżetu gminy Masłów. 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”. 

 

Ad. 18 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Masłów na lata 2017 – 2027. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy - M. Kumór. Poinformowała, że zmiany  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej.  

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”. 

 

Ad. 19 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń 

w budynku Szkoły Podstawowej w Mąchocicach – Scholasterii im. Stefana Żeromskiego. 

Projekt uchwały przedstawiła inspektor d/s nieruchomości UG Masłów – E. Hrabąszcz oraz 

dyrektor Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Scholasterii. 

W budynku szkoły w Mąchocicach Scholasterii wynajmowane są pomieszczenia na potrzeby 

schroniska młodzieżowego. Ostatnia umowa najmu zawarta była na okres 2 lat. Dyrektor 

szkoły zwróciła się z prośbą o zawarcie kolejnej umowy najmu na okres kolejnych dwóch lat. 

 

Sprawy inne. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

 

Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział w komisji  

i o godzinie 18:30 – zakończył obrady Komisji Oświaty. 

      

Protokolant:      

Aneta Krawczyk                                           Zastępca przewodniczącego  Komisji  


