
 

Protokół nr 1/2019 

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

przeprowadzonego w dniu 28 stycznia 2019 r. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad.  

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

5. Sprawozdanie z wykonania średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2018. 

6. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriów liczby punktów oraz 

określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

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

podmiotów prowadzonych żłobki lub  kluby dziecięce na obszarze Gminy Masłów, w tym 

kategorie dzieci na które przyznawana jest dotacja w roku kalendarzowym 2019. 

8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Masłów 

na 2019 rok. 

9. 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 28 stycznia 2019 roku o 

godzinie 15:00 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, 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 5 „za”, jednogłośnie przyjęła protokół nr 3/2018  poprzedniej Komisji 

Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Rady Gminy Masłów z dnia 21 grudnia  

2018r. 

 

Ad. 5 

Sprawozdanie z wykonania średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2018 przedstawiła Kierownik 

CUWGM- I. Kundera. Kierownik CUWGM wyjaśniła co wpływa na średnie wynagrodzenie 

nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu, czyli nauczyciela stażysty, kontraktowego, 

mianowanego i dyplomowanego. W naszych szkołach w największym stopniu mamy nauczycieli 

dyplomowanych, czyli 66%, w tym wypadku wysokość średnich wynagrodzeń osiągnęliśmy. 

W pozostałych stopniach awansu zostało wypłacone jednorazowe wypłaty. 

W stopniu nauczyciela mianowanego była to kwota 50 000.00 zł.  

W stopniu nauczyciela kontraktowego kwota 8 906,00 zł.  

W stopniu nauczyciela stażysty kwota 3 051,00 zł.  

Wypłaty te wynikają z faktu, że jest to mniejsza grupa nauczycieli, której nie ma możliwości 

przyznawania dodatków, tj.  dodatki motywacyjne, funkcyjne, kierownicze w przypadku dyrektorów, 

za wychowawstwo lub za wysługę  (stażowe). 

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem, które jednogłośnie przyjęli. 

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

sprawozdanie w głosowaniu 5 „za”. 

Ad. 6 

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriów liczby punktów oraz określenia dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów przedstawiła Kierownik CUWGM- I. Kundera. 

W procesie rekrutacji będą brały udział dzieci w wieku od 2,5 lat (wiek osiągnięty we wrześniu 2019 r.) 

do 5 lat, ponieważ dzieci 6-letnie, objęte są rocznym obowiązkiem wychowania przedszkolnego i będą 

one  przyjmowane z urzędu  w związku z tym nie  podlegają rekrutacji.  Rodzice takiego dziecka  

wypełniają deklarację, która gwarantuje przyjęcie dziecka . Podobnie odbywać się będzie w pierwszej 

klasie szkoły podstawowej.  

Ponieważ  nie ma obwodowości w wychowaniu przedszkolnym dzieci w wieku od 2,5 lat do 5 podlegają 

rekrutacji. W pierwszym postępowaniu spełnione muszą być kryteria ustawowe, a jest ich siedem. 



 Uchwała określa trzy kryteria tylko w postępowaniu drugim. Jeżeli w postępowaniu pierwszym dziecko 

zostanie zakwalifikowane, postępowania drugiego już nie będzie. 

W proponowanej uchwale kryteriami naboru są:  

1. Zatrudnienia obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko – kandydata -

6 punktów. 

2. Zamieszkiwania dziecka - kandydata na obszarze obwodu szkoły, w której funkcjonuje 

oddział przedszkolny dokonujący naboru – 2 punkty. 

3. Uczęszczanie rodzeństwa dziecka - kandydata do szkoły, w której funkcjonuje odział 

przedszkolny lub do oddziału przedszkolnego dokonującego naboru – 2 punkty.  

Radny R. Szymczuk zapytał - Czy jest zapis mówiący, żeby przyjmowane dzieci posiadały komplet 

szczepień. Wójt włączył się w dyskusję i odpowiedział, że wykładnia nie mówi o takim wymogu, ale 

możemy w przyszłości na ten temat rozmawiać i taki wniosek poddać dyskusji.  

Kierownik CUWGM dodała, że wszystkie dokumenty potrzebne  do rekrutacji będą przedstawiane na 

podstawie oświadczeń rodziców. 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 5 „za”. 

 

Ad. 7 

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

podmiotów prowadzonych żłobki lub  kluby dziecięce na obszarze Gminy Masłów, w tym kategorie 

dzieci na które przyznawana jest dotacja w roku kalendarzowym 2019 przedstawiła również Kierownik 

CUWGM- I. Kundera. 

 Jest to druga taka procedura podejmowana uchwałą, dotycząca żłobków lub  klubów dziecięcych 

funkcjonujących na obszarze Gminy Masłów. Obecnie na terenie gminy Masłów jest jeden taki podmiot, 

Klubu Malucha „Świt Ninio”. Na podstawie podjętej już uchwały rozliczamy przyznaną dotację , która 

zamyka się w kwocie 5 700,00 zł.  

Obecna uchwała jest podejmowana, gdyż zmieniły się przepisy prawne. W dotychczas podjętej uchwale 

nie można było ograniczyć beneficjentów, do dzieci będących mieszkańcami gminy Masłów.  

W obecnej uchwale proponuje się aby dotacja przeznaczona była wyłącznie na dzieci będące 

mieszkańcami gminy Masłów.  

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 5 „za”. 

 

 

 

 



Ad.8 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Masłów na 2019 

rok przedstawił przewodniczący Komisji W. Haba. Radni nie wnosili uwag. 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 5 „za”. 

 

Ad. 9 

Sprawy inne. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie.  

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

i o godzinie 16:00 – zakończył obrady Komisji Oświaty. 

      

Protokolant:      

Aneta Krawczyk    

 

 

                                                                                                                        Przewodniczący Komisji 

                                                                                                                             /-/ Wojciech Haba 

                                                                                       

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 


