
 
 

 

 

Protokół nr 9/2019 

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

przeprowadzonego w dniu 21 października 2019 r. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad.  

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.  

6.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr III/26/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 

grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  

7.  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii na rok 2020  

8.  Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 

LIII/532/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 27 września 2018r. w sprawie wyposażenia 

w majątek instytucji kultury Centrum Edukacji "Szklany Dom"  

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów 

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

2019 – 2029 

11. 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 21 

października 2019 roku o godzinie 12:00  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. 

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 5 „za”, jednogłośnie przyjęła protokół nr 8/2019  poprzedniej Komisji 

Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Rady Gminy Masłów z dnia 16 

września 2019r. 

 

Ad. 5 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr III/26/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 

2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole 

i w domu” na lata 2019-2023. Projekt przedstawiła Pani Aneta Kułak - Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Masłowie. Program osłonowy nie musi być publikowany w Biuletynie.  

Zmieniono zapis paragrafu 4 uchwały, który obecnie ma brzmienie,  „uchwała wchodzi w życie 

z dniem 01 stycznia 2019r”.   

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

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w głosowaniu 5 „za”. 

Ad. 6 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii na rok 2020. Projekt przedstawiła Pani 

Monika Dolezińska-Włodarczyk - Wicewójt Gminy Masłów.  

Przewodniczący W. Haba zapytał o wyjazdy, które są organizowane w wakacje dla dzieci, na jakiej 

zasadzie są wybierane dzieci na kolonie?  

Pani Wicewójt odpowiedziała, że ilość miejsc jest przekazywana do szkół, zależy to od ilości dzieci 

w szkołach.  Dyrektor wraz z pedagogiem szkolnym dają propozycje, które dzieci powinni skorzystać 

z wyjazdu.  

W. Haba – czy mogą pojechać dziecko, jeżeli w rodzinie nic złego się nie dzieje?  

Wicewójt odpowiedziała że, nie koniecznie, to dyrektor określa jaki występuje w rodzinie problem,  

a są to przemoc, alkoholizm, narkomania lub sytuacja kryzysowa. W protokole, który otrzymywany 

jest od dyrektora jest naznaczone, która z tych sytuacji występuje.  Na koloniach odbywają się również 

zajęcia terapeutyczne, dlatego dobrze by było, żeby te dzieci skorzystały też z takiej porady 

terapeutycznej.  Oprócz tych dzieci wskazanych przez dyrektora szkoły jest jeszcze kilka miejsc 



 
 

zostawionych dla komisji alkoholowej. Komisja sprawdza na podstawie 5 lat  i jeżeli są jakieś dzieci 

w rodzinach a nie są wyznaczone przez dyrektora, wskazuje te dzieci na kolonię, robią to wspólnie z 

GOPS-em, który ma informacje o niebieskich kartach jakie występują w rodzinie. Może być tak, że 

dyrektor o tym nie wie, a przemoc w rodzinie występuje. Średnio gmina ponosi koszt ok. 800 – 900 zł. 

na jedno dziecko.  

W. Haba – są tacy mieszkańcy, którzy uważają, że na kolonię jadą dzieci gdzie w rodzinach nie ma 

żadnej dysfunkcji.  

Pani Wicewójt – ale może nie wiedzą o różnych sytuacjach, gdyż są to sytuacje krępujące i rodziny 

nie chcą na ten temat mówić, po to są te instytucje, które mają takie informacje. 

 

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 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr LIII/532/2018 

Rady Gminy Masłów z dnia 27 września 2018r. w sprawie wyposażenia w majątek instytucji kultury 

Centrum Edukacji "Szklany Dom". Projekt przedstawił Wojciech Fąfara - Kierownik Referatu 

Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. W treści paragrafu 1 uchwały, w 

pierwszym zdaniu, sprostowaniu podlega stwierdzenie „nieruchomość zabudowaną o powierzchni 

1,21 ha” , należy wpisać stwierdzenie,  nieruchomość o powierzchni 1,182 ha. W związku z pomyłką 

pisarską stało się konieczne podjęcie projektu uchwały. Komisja 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 uchwały budżetowej gminy Masłów przedstawiła Skarbnik Gminy 

– Małgorzata 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.9 

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 5 „za”. 

Ad. 14 

Sprawy różne. 

Poruszono temat budowy terenu rekreacyjno-wypoczynkowego wokół zalewu Cedzyna na terenie 

Gminy Masłów. Przewodniczący komisji W. Haba wspomniał również o turnieju piłki siatkowej, 

reprezentacja Gminy Masłów zdobyła w nim II miejsce. 

Zakończenie obrad. Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział 

w komisji  i o godzinie 12:50 – zakończył obrady Komisji Oświaty.     

Protokolant:      

Aneta Krawczyk 

                                                                                                                                        Przewodniczący Komisji 

                                                                                                                                             /-/ Wojciech Haba 

 


