P R O T O K Ó Ł N R 16/08
z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia,
które odbyło się w dniu 12 listopada 2008 roku o godz 800
w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle
Posiedzeniu przewodniczył – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia
– Pan Jan Mirosław Kulasik.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu
zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
b) w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło,
c) zmieniająca uchwałę Nr V/25/03 Radny Gminy w Kadzidle z dnia 24 stycznia
2003 roku w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających pow. 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad
usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych zmienioną uchwałą Nr XI/69/03 z dnia 10 października 2003
roku, uchwałą Nr XXXII/209/05 z dnia 10 czerwca 2005 roku, uchwałą Nr
XXXVI/241/05 z dnia 12 września 2005 roku, uchwałą Nr XXXVII/252/05 z
dnia 14 listopada 2005 roku, uchwałą Nr XLI/277/06 z dnia 29 marca 2006
roku i uchwałą Nr XLIV/303/06 z dnia 20 czerwca 2006 roku.
4. Sprawy różne.
Pkt 1.
Przewodniczący dokonał otwarcia posiedzenia, powitał wszystkich serdecznie,
stwierdził stan quorum, co pozwala na prawomocne obrady i podejmowanie uchwał w
sprawach.
Listę obecności radnych uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego protokółu.
Pkt 2.
Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia.
Uwag do porządku posiedzenia nie zgłoszono.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia.
Komisja w obecności 4 radnych uczestniczących w posiedzeniu, przy 4 głosach - „za”, 0
głosów - „przeciw” i 0 głosów - „wstrzymujących się” przyjęła porządek posiedzenia.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania komisja jednogłośnie przyjęła porządek
posiedzenia w brzmieniu takim jak na wstępie niniejszego protokołu.
Pkt 3.
Przewodniczący przystąpił do następnego punktu porządku posiedzenia tj.
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zaopiniowanie projektów uchwały w sprawach:
a) Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli
poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość
stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy
sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw,
Projekt tej uchwały radni otrzymali.
Wójt wyjaśnił, że proponuje się zmianę w regulaminie wynagradzania nauczycieli polegającą
na zwiększeniu dodatku za wychowawstwo z kwoty 60 zł do kwoty 90 zł.
Uwag i pytań nie wniesiono.
Przewodniczący zarządził więc głosowanie w sprawie, kto jest za pozytywną opinią do
projektu powyższej uchwały.
Komisja w obecności 4 radnych uczestniczących w posiedzeniu, 4 głosami „za”, 0 głosów „przeciwnych” i 0 głosów - „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt
powyższej uchwały.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania projekt tej uchwały jednogłośnie został
przez komisję zaopiniowany pozytywnie w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszego protokołu.
b) Projekt uchwały w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Kadzidło,
Projekt tej uchwały radni otrzymali.
Sekretarz wyjaśniła, że projekt uchwały zawiera poprawkę w związku ze zmianą art. 90 d ust.
10 ustawy o systemie oświaty oraz poprawkę związaną z tym, że zgodnie z obowiązującym
dotychczas regulaminie nie wszyscy uczniowie spełniający kryterium uprawniające do
otrzymania stypendium mogli je otrzymać w pełnej wysokości.
Uwag i pytań nie wniesiono.
Przewodniczący zarządził więc głosowanie w sprawie, kto jest za pozytywną opinią do
projektu powyższej uchwały.
Komisja w obecności 4 radnych uczestniczących w posiedzeniu, 4 głosami „za”, 0 głosów „przeciwnych” i 0 głosów - „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt
powyższej uchwały.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania projekt tej uchwały jednogłośnie został
przez komisję zaopiniowany pozytywnie w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do
niniejszego protokołu.
c) Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr V/25/03 Radny
Gminy w Kadzidle z dnia 24 stycznia 2003 roku w sprawie liczby punktów
sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5 % alkoholu (z
wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zmienioną uchwałą
Nr XI/69/03 z dnia 10 października 2003 roku, uchwałą Nr XXXII/209/05
z dnia 10 czerwca 2005 roku, uchwałą Nr XXXVI/241/05 z dnia 12
września 2005 roku, uchwałą Nr XXXVII/252/05 z dnia 14 listopada 2005
roku, uchwałą Nr XLI/277/06 z dnia 29 marca 2006 roku i uchwałą Nr
XLIV/303/06 z dnia 20 czerwca 2006 roku
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Projekt tej uchwały radni otrzymali.
Sekretarz wyjaśniła, że wpłynął wniosek od Pana Wójcika z Wachu o wydanie zezwolenia na
sprzedaż alkoholu w sklepie w Wachu i zachodzi potrzeba zwiększenia limitu dla
miejscowości Wach o jeden punkt.
Uwag i pytań nie wniesiono.
Przewodniczący zarządził więc głosowanie w sprawie, kto jest za pozytywną opinią do
projektu powyższej uchwały.
Komisja w obecności 4 radnych uczestniczących w posiedzeniu, 4 głosami „za”, 0 głosów „przeciwnych” i 0 głosów - „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt
powyższej uchwały.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania projekt tej uchwały jednogłośnie został
przez komisję zaopiniowany pozytywnie w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do
niniejszego protokołu.
Pkt 4.
W sprawach różnych - Wójt poinformował radnych, że GS”SCh” w Kadzidle, który posiada
w użytkowaniu wieczystym grunt pod sklepem „Mazur” w Kadzidle stanowiący mienie
komunalne gminy, zamierza sprzedać „Mazur”, i zwrócił się do Wójta o wyrażenie zgody.
Początkowo zamierzano tam zrobić sklep „Biedronka”, który zdaniem Wójta stanowiłaby
wielką konkurencję dla naszych handlowców, więc dzięki staraniom Wójta GS odstąpił od
tych zamierzeń. Wójt wystosował pismo, że nie wyraża zgody, bo budynek wykorzystywany
jest niezgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumencie wieczystego użytkowania.
Obecnie GS jest już po drugim przetargu, na który wpłynęło 4 oferty mieszkańców naszej
gminy, ale przetarg nie jest rozstrzygnięty, bo wszyscy czekają na klarowną sytuację i
stosowny dokument od wójta, że wyraża na to zgodę. Wójt proponuje więc zawiesić protesty,
jeśli to ma nabyć mieszkaniec naszej gminy. Sprzeciwu nie wniesiono i wójt wystosuje
stosowne pismo do GS w tej sprawie.
WNIOSKI:
Komisja nie zgłosiła wniosków do realizacji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Przewodniczący
Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia

Teresa Parzych
Jan Mirosław Kulasik
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