
 

Protokół nr 3/2018 

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

przeprowadzonego w dniu 21 grudnia 2018 r. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad.  

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2019 rok. 

6. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2019 – 

2029. 

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Masłów za rok szkolny 2017/2018. 

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/441/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 

grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. 

9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. 

10. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego 

"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 

11. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i 

żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na 

lata 2019-2023. 

12. Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania 

w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 

objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w domu i w szkole" na lata 2019-2023. 

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy. 

14. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2018 – 

2028. 

15. 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. 

16. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w lokalnym programie wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie Masłów. 

17. 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 21 grudnia 2018 roku o 

godzinie 12:00 w budynku Urzędu Gminy w Masłowie,  Przewodniczący Komisji Oświaty– Wojciech 

Haba otworzył obrady. 

Ad. 2. 

Stwierdzenie quorum. 

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 5 radnych – z 5 osobowego składu Komisji (w tym jeden z 

radnych dotarł na obrady o godzinie 14:15), 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 4/2018  poprzedniej Komisji 

Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Rady Gminy Masłów z dnia 17 grudnia 

2018r. 

Ad.5 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2019 rok przedstawiła Skarbnik 

Gminy – M. Kumór. Wprowadzone zostały poprawki w budżecie przedstawionym 17 grudnia 2018 r. 

powodem autopoprawki są zmiany, które wynikają z przesunięcia terminów realizacji niektórych 

przedsięwzięć wieloletnich. Zmiany te będą też procedowane jako zmiany w budżecie roku 2018. 

Dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę 49 205,00 zł. w tym dochody bieżące zwiększono o 

kwotę 6 562,00 zł. a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 55 767,00 zł. Suma dochodów po 

zmianach to kwota 50 555 594,00 zł. 

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 178 795,00 zł.  z czego wydatki bieżące zwiększono o 

kwotę 43 457,00 zł. a wydatki majątkowe zostały zwiększone o 135 338,00 zł. Suma planu wydatków 

po zmianach to kwota 54 900 761,00 zł. 

Zmiana spowodowała zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 228 000,00 zł. i deficyt po zmianach to 

kwota 3 454 167,00 zł. Różnica którą zmieniono autopoprawkami zostanie zbilansowana czyli 

sfinansowana spłatami pożyczki, które zostały wprowadzone do budżetu roku 2019. Jest to pożyczka, 

której dokona spłaty Stowarzyszenie działające na terenie Gminy Masłów w roku 2019 w kwocie 

180 000,00 zł.  



 Zostały zwiększone przychody z tytułu tzw. wolnych środków o kwotę 48 000,00 zł. Czyli po zmianach 

przychody stanowią kwotę 4 510 000,00 zł. Rozchody nie uległy zmianie, planowane raty spłaty kredytu 

to kwota 1 055 833,00 zł. 

Skarbnik omówiła jakich przedsięwzięć dotyczy autopoprawka. 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały wraz z autopoprawką w głosowaniu 4 „za”. 

Ad.6  

Projekt uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2019 – 2029. 

Skarbnik gminy -  M. Kumór  poinformowała, że analogicznie jak w projekcie uchwały budżetowej na 

2019 rok, po wprowadzeniu poprawek w budżecie należy dokonać  autopoprawki Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2019 – 2029 i tego dotyczy autopoprawka. 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały wraz z autopoprawką w głosowaniu 4 „za”. 

Ad. 7 

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Masłów za rok szkolny 2017/2018 

przedstawiła Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów – Irena Kundera.  Raport zwiera 

informacje o liczbie uczniów, liczbie etatów, o średnich wynagrodzeniach nauczycieli, o kosztach 

poniesionych przez szkoły, o nakładach gminy, o wielkości subwencji oświatowej, o nakładach poza 

subwencyjnych czyli wychowanie przedszkolne. Zawiera tabele, które mówią o wspomaganiu uczniów 

o różnych potrzebach, znajduje się tam informacja ile godzin gmina przeznaczyła na wspomaganie tych 

uczniów. Raport zawiera również informację o wynikach z egzaminu gimnazjalnego. Informacje 

zawarte w raporcie zostały sporządzone na podstawie sprawozdawczości z roku szkolnego 2017/2018, 

jak również ujęte zostały lata poprzednie. Raport nie zawiera prognoz, 

 są to fakty dokonane,  jest to podsumowanie roku szkolnego. Przedstawione zostały sukcesy i 

osiągnięcia szkół.  Raport został poddany ocenie przez Centralne Biuro Informatyczne, które czuwa nad 

ochroną danych, w związku z tym raport nie zawiera nazwisk najlepszych uczniów  jak również nazwisk 

nauczycieli którzy osiągnęli sukcesy. Kierownik omówiła poszczególne punkty w raporcie. 

Przeanalizowana została ewaluacja poszczególnych szkół. Wójt Gminy zabrał głos, podziękował 

Dyrektorom za ich prace z uczniem. Dyrektorzy wszystkich szkół byli obecni na obradach komisji. 

Radni zapoznali się z przedstawiona informacją 

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

informację o stanie realizacji zadań oświatowych. 

 



Ad. 8 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/441/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 

2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 przedstawiła Pełnomocnik ds. profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych  – K. Rachman. 

Z uwagi na konieczność przesunięcia środków miedzy poszczególnymi zadaniami programu 

celem zabezpieczenia wykonania zadania nr 1 programu tj. Zwiększenie dostępności pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Dokonano 

zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały nr XLVII/476/2018 Rady Gminy Masłów z dnia  

22 marca 2018r . 

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 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019  przedstawiła 

również - Pełnomocnik  ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  – K. Rachman.  

Zadania te określane są corocznie w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przyjmowanym uchwałą przez Radę Gminy. Gminny 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 

rok 2019 jest propozycją zadań do realizacji w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym 

patologiom społecznym na terenie Gminy Masłów. Zgodnie z ustawą program finansowany jest ze 

środków pochodzących ze środków własnych Gminy, z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. 

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 ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego 

"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej i promocji Gminy – A.  Kułak. Uchwałę podejmuje się w związku ze 

zmianą ustawy Rady Ministrów. Do tej pory obowiązywał program Pomoc Państwa w sprawie 

dożywiania i miał on obowiązywać do 2020 roku, natomiast po zmianie ustawy został 



wprowadzony nowy program „Posiłek w szkole i w domu”. W tym programie zawarte zostały 

następujące zmiany i z tego wynikają trzy uchwały. Program został podzielony na trzy moduły: 

1. Dożywianie dzieci. 

2. Pomoc przy zakupie i dożywianie osób dorosłych. 

3. Tworzenie nowych miejsc głównie stołówek w szkołach celem poprawy jakości 

życia dzieci i zapobieganiu ubóstwa i niedokarmienia.  

Tym trzecim modułem nie będzie się zajmował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jednak 

znajduje się on w uchwale. 

Przedstawiony program osłonowy pozwala na dożywianie dzieci w szkołach na tzw. wniosek 

dyrektorski, gdzie jest możliwość dokarmiania dzieci, które nie spełniają kryterium 

dochodowego Pomocy Społecznej. Program przewiduje możliwość dokarmienia 20% ponad 

stan, poza wydanymi decyzjami administracyjnymi. W ramach realizowanego dożywiania w 

2018 roku w trybie udzielania pomocy w postaci posiłku bez wydawania decyzji 

administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego objęto wsparciem 40 

uczniów. Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywiania dzieci i uczniów a także znaczące wydatki 

na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość 

zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci. 

Wobec tego objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na 

zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych. W tym stanie rzeczy oraz wobec 

wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy staje się jak najbardziej 

zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego. 

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 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia 

pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób 

objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 

przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i promocji Gminy – A. Kułak. 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby  

samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium 

dochodowego, stanowią kwoty: 701,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528,00 zł na 

osobę w rodzinie. Rządowy program w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego 

programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  przewiduje udzielanie wsparcia w 

zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % 



kryterium dochodowego.  Gmina może udzielać wsparcia w formie świadczenia pieniężnego z 

pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności osobom 

spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium tylko w przypadku 

uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego 

poziomu. W związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystających z 

wsparcia systemu pomocy społecznej podwyższenie do 150 % kryterium dochodowego w 

zakresie uprawnienia do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku 

celowego na zakup posiłku i żywności ułatwi oraz uskuteczni działalność zapobiegającą 

rozszerzaniu się ubóstwa, a także umożliwi osobom i rodzinom, w szczególności rodzinom 

wielodzietnym i niepełnym oraz osobom starszym zabezpieczenie potrzeb żywieniowych. W 

chwili obecnej pomocą objęte jest ok. 740 osób, natomiast z podwyższonego kryterium 

korzysta połowa tych osób.  

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 zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania 

w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim rządowym programem "Posiłek w domu i w szkole" na lata 2019-2023 przedstawiła 

również Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Promocji Gminy – A. Kułak. 

Zgodnie z ustawą osoby, które nie spełniają kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z 

Pomocy Społecznej i przekraczają 100% tego kryterium a mieszczące się w 150% kryterium mogą 

korzystać z programu „Posiłek w domu i w szkole”. Dodatkowo nowy program zwalnia ze spełnienia 

dotychczasowego warunku jaki należało spełnić do korzystania z pomocy, oprócz spełnienia kryterium 

dochodowego. Dzięki programowi gmina może dożywić więcej osób w formie świadczenia rzeczowego 

lub w formie posiłku. Uchwała pozwala na dożywianie tych osób. 

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 zmiany uchwały budżetowej Gminy przedstawiła Skarbnik gminy -  M. 

Kumór.  Komisja zapoznała się przedstawionym projektem. 

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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2018 – 2028 

przedstawiła Skarbnik gminy -  M. Kumór. Radni się zapoznali z projektem uchwały. 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”. 

O godzinie 14:00 radni wraz z uczestnikami posiedzenia podzielili się opłatkiem i złożyli sobie 

życzenia, o godzinie 14:15 dotarł Radny Artur Lis, który wziął udział w pozostałej części obrad. 

Obrady opuścił Radny Andrzej Pedrycz. 

Ad. 15 

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 Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy 

Masłów – I. Kundera. W związku z tym, że mamy szkoły podstawowe w Masłowie oraz w 

Mąchocicach Kapitulnych zamiast zespołów szkół, dodatkowo mamy patrona w Mąchocicach 

Kapitulnych wymagana jest aktualizacja uchwały. 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”. 

Ad. 16 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w lokalnym programie wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie Masłów przedstawiła również Kierownik 

CUWGM – I. Kundera. Podobnie jak poprzednio uchwała jest tylko aktualizacją w związku z 

wygaszeniem gimnazjów. W uchwale wykreślamy ostatecznie słowo gimnazjum. W czwartym 

punkcie uchwały weryfikujemy zakres uczniów szkół ponadgimnazjalnych w związku ze 

stypendiami tzw. Radka, które są finansowane w ramach kwoty 2220,00 zł. którą 

dofinansujemy towarzystwo.  

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”. 

Ad. 17 

Sprawy inne.  

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie.  



Zakończenie obrad. Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział w 

komisji i o godzinie 14:50 – zakończył obrady Komisji Oświaty.    

  

Protokolant:      

Aneta Krawczyk   

  

 

                                                                                                      Przewodniczący Komisji 

                                                                                        /-/ Wojciech Haba 

 


