
 

Protokół nr 3/2019 

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

przeprowadzonego w dniu 25 marca 2019 r. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad.  

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

5. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie za 2018 rok. 

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego 

oraz nauczyciela oddziału przedszkolnego pracującego z grupami dzieci 6-letnich i 

młodszych, w szkołach prowadzonych przez Gminę Masłów. 

7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Masłów oraz określenia granic obwodów tych szkół, od dnia 1 

września 2019 r. 

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 25 marca 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 2/2019  poprzedniej Komisji 

Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Rady Gminy Masłów z dnia 26 lutego  

2019r. 

 

 

Ad. 5 

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie za 2018 rok przedstawiła 

Kierownik GOPS Aneta Kułak. Szczegółowo omówiła działalność Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej.  Radni nie wnosili uwag. 

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

sprawozdanie w głosowaniu 5 „za”. 

 

 

Ad. 6 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga 

szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczyciela 

oddziału przedszkolnego pracującego z grupami dzieci 6-letnich i młodszych, w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Masłów przedstawiła Kierownik CUWGM Irena Kundera. Kierownik 

poinformowała, że gminy są zobligowane do określenia pensum dla nauczyciela pracującego z 

grupami mieszanymi a mianowicie z dziećmi 6-letnimi i młodszymi. Uchwała określa pensum dla 

nauczyciela oddziału przedszkolnego w wysokości 25 godzin tygodniowo.  

Radny W. Haba zapytał czy te godziny są takie same jak w roku ubiegłym?  

Kierownik odpowiedziała, że uchwała dotyczy zwiększenia godzin tylko dla nauczyciela oddziału 

przedszkolnego.  

 Wójt T. Lato dodatkowo wyjaśnił, że pozostałe zwiększenia były dokonane już w ubiegłym roku 

jeżeli chodzi o pedagoga, psychologa i terapeuty, teraz zwiększenia pensum dokonuje się tylko dla 

nauczyciela oddziału przedszkolnego. 

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 ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Masłów oraz określenia granic obwodów tych szkół, od dnia 1 września 2019 r 

przedstawiła również Kierownik CUWGM I. Kundera. Kierownik wyjaśniła, że projekt sieci szkół już 

przyjęliśmy wraz z ustalaniem reformy oświatowej, która wprowadzona była w 2017 roku. W związku 

w wystosowanym pismem przez Minister Edukacji przypominającym o ustaleniu planu sieci szkół 

i obwodów szkół, uchwała została jedynie zaktualizowana poprzez zmianę ulic i dodanie patrona.  

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 5 „za”. 

 

Ad.8 

Sprawy różne. 

Radna B. Komorowska poinformowała, że jest uczeń ze Szkoły Podstawowej w Masłowie, który 

został laureatem konkursu matematycznego i zaproponowała żeby tego ucznia jakoś wynagrodzić. 

Kierownik CUWGM wyjaśniła, że mamy stypendia i uczeń zostanie oczywiście nagrodzony podczas 

uroczystego wręczenia nagród dla wszystkich stypendystów. Wójt Gminy dodał, że informacje 

dotyczące osiągnięć uczniów mają dyrektorzy, którzy umieszcza je na swoich stronach. Do tej pory 

nie stosowaliśmy takiego wyróżnienia podczas roku szkolnego wszystkie wyróżnienia dokonywane 

były podczas wręczenia stypendiów  na zakończenie roku  ale oczywiście jesteśmy otwarci nowe 

inicjatywy.  

Radny W. Haba zapytał, czy wiadomo już jak się kształtuje sytuacja odnośnie referendum 

strajkowego. Kierownik I. Kundera odpowiedziała, że wiadomo już, że wszystkie szkoły opowiedziały 

się za strajkiem. Wójt dodał, że jest po rozmowie z dyrektorami, którzy zapewniali, że egzaminy się 

odbędą i opieka będzie zapewniona dla dzieci naszej gminy w czasie strajku.  

Zakończenie obrad. Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział 

w komisji  i o godzinie 15:45 – zakończył obrady Komisji Oświaty. 

      

Protokolant:      

Aneta Krawczyk                                                                         Przewodniczący Komisji 

                                                                                       /-/ Wojciech Haba 

                                                                         



                                                                                        

 

 


