
 

 

Protokół nr 4/2019 

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

przeprowadzonego w dniu 25 kwietnia 2019 r. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad.  

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

5. Ocena zasobów pomocy społecznej. 

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/121/15 Rady Gminy Masłów z dnia 29 

października 2015 roku w sprawie opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym, 

maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od ponoszenia opłat. 

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

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 

2019 – 2029. 

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 25 kwietnia 2019 roku 

o godzinie 14:15 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 3/2019  poprzedniej Komisji 

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

2019r. 

 

Ad. 5 

Ocenę zasobów pomocy społecznej przedstawiła Kierownik GOPS Aneta Kułak.  W ocenie zasobów 

zawarte są porównania. gdzie rokiem bazowym jest 2017 roku, cofnięcie się do kilku lat wstecz przy 

niektórych świadczeniach jak również prognozy na 2019 rok.  Liczba osób bezrobotnych jest na 

podobnym poziomie w stosunku do 2017 roku, jest zauważalny niewielki spadek, tak samo jest jeżeli 

chodzie o rodziny korzystające z pomocy społecznej. Głównym powodem dla którego rodziny się 

zgłaszają o pomoc jest choroba lub niepełnosprawność. W związku z tym wzrasta z roku na rok ilość 

usług korzystających z usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i tym samym ilość 

osób korzystających z DPS-u. Liczba zasiłków stałych utrzymuje się od kilku lat na dość  wysokim 

poziomie. Jest to około 60 osób. Zasiłków okresowych jest nieznacznie mniej. Jeśli chodzi o 

świadczenia rodzinne, to liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych od kilku lat utrzymuje 

się w granicach 530. Wzrasta liczba świadczeń opiekuńczych, są to osoby uzależnione od 

niepełnosprawności jest obserwowany duży wzrost na zasiłku pielęgnacyjnym, świadczeniach 

pielęgnacyjnych i specjalnym zasiłku opiekuńczym. W tych świadczeniach jest ponoszony największy 

koszt. 

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

ocenę zasobów społecznych nie wnosząc uwag. 

Ad. 6 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/121/15 Rady Gminy Masłów z dnia 29 października 

2015 roku w sprawie opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym, maksymalnej wysokości opłaty 

za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat, omówiła 

Dyrektor Samorządowego Żłobka „Raj Maluszka” Małgorzata Wolska- Długosz. Dyrektor 

poinformowała, że projekt uchwały mówi o dwóch zmianach uchwały z 2015 roku. Pierwszą zmianą 

jest wzrost opłaty z 60 gr. za jedną godzinę pobytu dziecka, co w przeliczeniu za jeden dzień czyli 8 

godzin dawało do tej pory  4,80 zł. Jest to kwota niewystarczająca. Kwota ta była ustalona, gdyż  podczas 

otwierania Żłobka zastanawiano się czy będzie zainteresowanie w sytuacji wsi. Obecnie 

zainteresowanie jest bardzo duże i Dyrektor Żłobka wnosi o opłatę stałą w wysokości 200 zł. za jeden 

miesiąc tj. 21 dni. Drugą zmianą jest podniesienie opłat za wyżywienie z 10 zł. do 15 zł. dziennie 

maksymalnie. 



Radny M. Fąfara zapytał jaki będzie miesięczny pobyt dziecka łącznie w żłobku? 

Dyrektor odpowiedziała, że 200 zł. plus opłata za wyżywienie ( cztery posiłki) będzie to kwota ok. 400 

zł. jest to jedna z najniższych opłat porównując do sąsiednich żłobków. Radny A. Pedrycz zapytał czy 

są zgłoszenia osób z Kielc. Dyrektor odpowiedziała, że są zgłoszenia ale rodzice na wstępie są 

informowani, że żłobek jest przeznaczony dla mieszkańców Gminy Masłów. Z obserwacji Dyrektor  

wynika, że zdarza się, że dzieci są meldowane tuż przed rekrutacją. Radny zapytał jeszcze jak to jest 

zapisane w statucie? Dyrektor odpowiedziała, że dzieci z poza naszej gminy mogą być zapisane do 

Żłobka tylko w sytuacji wolnych miejsc, a tak się raczej nie zdarzy bo zainteresowanie naszych 

mieszkańców jest bardzo duże. Jest stworzona lista rezerwowa i  kolejka oczekujących. 

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 zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów przedstawiła Skarbnik Gminy 

– M. Kumór. 

Komisja zapoznała się przedstawionym projektem uchwały i nie wnosiła uwag. 

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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 

2019 – 2029. Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy - M. Kumór.  

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 5 „za”. 

 

Ad. 9 

Sprawy różne. 

Zakończenie obrad. Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział 

w komisji  i o godzinie 14:55 – zakończył obrady Komisji Oświaty.   

  

Protokolant:      

Aneta Krawczyk 

                                                                                                                                         Przewodniczący Komisji 

                                                                                                                                              /-/ Wojciech Haba 


