
 

Protokół nr 2/2019 

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

przeprowadzonego w dniu 26 luty 2019 r. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad.  

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 

grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. 

6. Projekt uchwały w sprawie podziału środków oraz planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli a także ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania  opłat w 

2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę 

Masłów. 

7. Projekt uchwały w sprawie połączenia Placówki Wsparcia Dziennego – Promyczek z 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Masłowie. 

8. 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 26 luty 2019 

roku o godzinie 14:30 w budynku Urzędu Gminy w Masłowie,  Przewodniczący Komisji Oświaty – 

Wojciech Haba otworzył obrady. 

Ad. 2 

Stwierdzenie quorum. 

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 4 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 4 „za”, jednogłośnie przyjęła protokół nr 1/2019  poprzedniej Komisji 

Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Rady Gminy Masłów z dnia 28 stycznia  

2019r. 

 

Ad. 5 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 

2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 przedstawiła Wicewójt Monika Dolezińska 

– Włodarczyk. Zmiana wynika z rozliczenia finansowego koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych 

za 2018 rok, w wyniku tego rozliczenia zwiększyły się środki o 51 089,00 zł. 

Kwota 19 089,00 zł. zostanie przeznaczona na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej osób 

uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Kolejne zwiększenie o kwotę 29 900,00 zł. to zadanie 3 

programu na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności 

dla dzieci i młodzieży. W tej części programu znajduje się prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w 

szkołach oraz w świetlicach. Ostatnim zwiększeniem z nadwyżki koncesji jest to kwota 2100,00 zł. to 

zadanie 4 programu, na wspomaganie Instytucji, Stowarzyszeń i Związków fizycznych służących do 

rozwiązywania problemów alkoholowych jest to kwota przeznaczona na organizacje w szkole 

przedsięwzięć w zakresie profilaktyki alkoholowej.  

Radny A. Pedrycz zapytał: Czy w naszych szkołach są prowadzone analizy jeżeli chodzi o narkotyki 

i  alkohol, czy są robione ankiety dotyczące dostępności? 

Pani Wicewójt odpowiedziała, że w tym roku jest planowane przeprowadzenie takiej diagnozy przez 

instytucję zewnętrzną. Taka diagnoza była przeprowadzana 3 lata temu. W tym roku diagnoza będzie 

realizowana w ramach przyjętego programu, na to nie było zwiększenia. Będzie to przeprowadzone w 

formie ankiet anonimowych.  

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

sprawozdanie w głosowaniu 4 „za”. 

Ad. 6 

Projekt uchwały w sprawie podziału środków oraz planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli a także ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania  opłat w 2019 r. za 

kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Masłów przedstawiła 

Kierownik CUWGM- I. Kundera. Projekt uchwały został opracowany na podstawie wniosków 

składanych przez dyrektorów szkół, termin na składanie wniosków jak co roku jest do 30 listopada 



poprzedniego roku na rok następny. Na bazie tych wniosków został przeprowadzony projekt, zgodnie 

z planem i z budżetem na 2019 rok, jest to kwota 45 390,00 zł. przeznaczona na doskonalenie 

wszystkich nauczycieli. Kierownik omówiła projekt uchwały. Projekt uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany przez Związki Zawodowe. Radny W. Haba zapytał -  Czy na nauczyciel sam może  

zgłosić chęć udziału w szkoleniu czy zgłasza to dyrektorowi? Kierownik odpowiedziała, że zgłasza to 

dyrektorowi i to dyrektor kieruje na szkolenie. Radny A. Pedrycz zapytał dlaczego te szkolenia są 

prowadzone poza terenem naszej gminy? Kierownik odpowiedziała, że intencją było aby przy okazji 

szkoleń poznawać nowe miejsca, ostatnimi czasy szkolenia były przeprowadzane na terenie naszej 

gminy. Tym razem zorganizowano szkolenie w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej, które 

jest własnością Uniwersytetu Warszawskiego, jest obiekt niezwykle ciekawy i godny polecenia. 

Następne szkolenie będzie przeprowadzone na jesień już na terenie naszej gminy. 

 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”. 

 

Ad. 7 

Projekt uchwały w sprawie połączenia Placówki Wsparcia Dziennego – Promyczek z Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Masłowie przedstawiła Wicewójt Monika Dolezińska – 

Włodarczyk. Przedstawiony projekt to propozycja połączenia placówki Promyczek z GOPS-em, 

poprzez to rozwiązanie nadal będą zatrudnieni opiekunowie a pieczę nad obiektem będzie sprawował 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ze strony administracyjnej zmieni się tylko szyld. 

Od 1 kwietnia po podjęciu uchwały Placówka Wsparcia Dziennego Promyczek będzie funkcjonowała 

jak dotychczas jedynie zmieni się sprawa organizacyjna . Pan Wójt dodał, że w żaden sposób nie 

odczują tej zmiany osoby korzystające z Promyczka. Pan W. Haba zapytał – jakie z tego tytułu będą 

oszczędności? Pani Wicewójt odpowiedziała, że po przeszacowaniu etatów w skali roku będzie to ok. 

30 – 40 tysięcy zł.  

 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”. 

 

Ad.8 

Sprawy różne. 

Radny A. Pedrycz zapytał  - czy są jakieś sygnały lub czy jest wiadomo czy nasi nauczyciele będą 

brali udział w strajku?  



Pani Wicewójt odpowiedziała, że na chwilę obecną nie ma takich sygnałów, nie wpłynęło żadne 

oficjalne pismo ale nie można tego wykluczyć. 

Zakończenie obrad. Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział 

w komisji  i o godzinie 15:00 – zakończył obrady Komisji Oświaty. 

      

Protokolant:      

Aneta Krawczyk 

                                                                                                                                         Przewodniczący Komisji 

                                                                                                                                              /-/ Wojciech Haba 

                                                                         

                                                                                       

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 


