
 
 

 

 

Protokół nr 8/2019 

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

przeprowadzonego w dniu 16 września 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 VII/70/15 Rady Gminy Masłów z dnia 28 

kwietnia 2015 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu 

określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki 

wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w 

szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Masłów  

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVl/348/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 

27 lutego 2014 roku w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie Masłów 

7. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za I półrocze 2019 

roku 

8. Przedstawienie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 

2019 roku 

9. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I 

półrocze 2019 roku 

10. Projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego Gminy Masłów z Gminą i 

Miastem Chęciny w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy 

11. Projekt uchwały w sprawie programu zdrowotnego na rok 2019, dotyczącego szczepień 

profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Masłów, przeciwko bakteriom 

pneumokokowym 

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



 
 

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

2019 – 2029.  

14. Sprawy różne. 

 

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 16 września 

2019 roku o godzinie 15:30 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. 

Radni przyjęli porządek obrad ze zmianami. 

 

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 7/2019  poprzedniej Komisji 

Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Rady Gminy Masłów z dnia 29 lipca 

2019r. 

 

Ad. 5 

Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/70/15 Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 

2015 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość 

stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku 

pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Masłów przedstawiła Pani 

Irena Kundera Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów.  Projekt uchwały dotyczy 

ustalenia dodatku za wychowawstwo do kwoty 300 zł. – zgodnie z ustawą jest to minimum. Zmiana 



 
 

w uchwale dotyczy również przyznawania nagrody dla pedagoga szkolnego, kompetencja ta będzie 

należeć do dyrektora szkoły.  

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”. 

Ad. 6 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVl/348/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 27 lutego 

2014 roku w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i 

młodzieży zamieszkałych w gminie Masłów przedstawiła również Pani I. Kundera Kierownik 

CUWGM. Zmiana dotyczy przyznawania stypendiów naukowych dla uczniów. Stypendia naukowe w 

związku z ze zmianą ustawy przyznawane mogą być tylko dla uczniów którzy uczęszczają do szkół na 

terenie Gminy Masłów oraz dla dzieci, którym ustalono obwód w SP nr 15 i SP nr 7. Usunięto 

również w uchwale zapis dotyczący gimnazjów.  

Radny A. Pedrycz stwierdził, że nagradzani powinni być wszyscy którzy są mieszkańcy naszej gminy, 

również dzieci które uczęszczają do innych szkół.  

Wójt odpowiedział, że obecnie w związku ze zmianą ustawy prawo na to nie pozwala. 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”. 

Ad.7 

Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za I półrocze 2019 roku.  

Informację przedstawiła Skarbnik Gminy - M. Kumór.  Radni nie wnosili uwag. 

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

informację. 

Ad. 8 

Przedstawienie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 

roku. Informację przedstawiła również Skarbnik Gminy - M. Kumór. Radni zapoznali się z 

informacją. 

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

informację. 

 

 



 
 

Ad. 9 

Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 

2019 roku. Informację przedstawiła Pani Wiesława Kamieniecka – Główny Specjalista. Radni 

zapoznali się z informacją i nie wnosili uwag. 

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

informację. 

Ad. 10 

Projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego Gminy Masłów z Gminą i Miastem 

Chęciny w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy przedstawiła Pani Aneta Kułak Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie. W związku z tym, że w rodzinnym domu 

pomocy, który działa na terenie naszej gminy jest jedno miejsce wolne. Z tego miejsca chciałby 

skorzystać mieszkaniec Gminy i Miasta Chęciny. Porozumienie międzygminne dotyczy zakresu 

działań umieszczenia tego mieszkańca w naszej placówce. Wszelkie koszty ponosi wtedy gmina 

kierująca, czyli w tym wypadku Gmina Chęciny.  

Wójt T. Lato dodatkowo wyjaśnił zasady porozumienia. 

 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 programu zdrowotnego na rok 2019, dotyczącego szczepień 

profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Masłów, przeciwko bakteriom 

pneumokokowym przedstawiła A. Krawczyk pracownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów. 

Uchwała dotyczy wprowadzenia Programu Zdrowotnego na rok 2019. Program ten zakłada 

zaszczepienie dzieci urodzonych w roku 2016 przeciwko bakteriom pneumokokowym. Obecnie 

szczepionka przeciwko pneumokokom jest obowiązkowa,  znajduje się w kalendarzu szczepień od 

2017 roku. Program zakłada zaszczepienie ok. 20 dzieci, które nie zostały zaszczepione tą szczepionką 

w 2018 rok dzięki programowi zaproponowanemu przez NFZ. Radni nie wnosili uwag. 

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 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 4 „za”. 

Ad.13 

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

2029. Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy - M. Kumór. Poinformowała, że zmiany 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej. 

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 4 „za”. 

Ad. 14 

Sprawy różne. 

Zakończenie obrad. Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział 

w komisji  i o godzinie 17:30 – zakończył obrady Komisji Oświaty.     

Protokolant:      

Aneta Krawczyk 

                                                                                                                                         Przewodniczący Komisji 

                                                                                                                                             /-/ Wojciech Haba 

 


