Protokół nr 35/2017
Komisja ds. Rodziny i Bezpieczeństwa
15 maja 2017r.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Opracowanie planu realizacji wypoczynku letniego dzieci w gminie Santok na 2017
rok.
4. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1
Przewodniczący Komisji Ireneusz Kucner o godz. 1510 dokonał otwarcia posiedzenia
witając wszystkich przybyłych i stwierdzając quorum. Komisja uczestniczyła w składzie 4
osobowym. Spoza Komisji udział wzięli: Wójt Gminy Santok Józef Ludniewski, Dyrektor
GOK Pani Sylwia Dobrzyńska oraz Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych Mariusz Śpiewanek.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 2
Komisja poprzez głosowanie przyjęła porządek obrad jednogłośnie 4 głosami za.
Ad. 3
Propozycję planu realizacji wypoczynku letniego dzieci w gminie Santok na 2017 rok
przedstawił Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych Mariusz Śpiewanek oraz Pani Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska.
Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Mariusz
Śpiewanek oznajmił, iż najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci w czasie wakacji, dlatego
zostaną zamówione ulotki dla uczniów „bezpieczne wakacje”, „bezpieczeństwo na drodze,
nad wodą”, „stop alkoholowi”. Długo były prowadzone rozmowy na temat formy zajęć w
czasie wakacji, ponieważ dotychczasowa forma, czyli zajęcia w świetlicach wiejskich nie
cieszyła się zainteresowaniem.
Pani Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska oznajmiła, że w roku bieżącym GOK chce
zorganizować ok 4 wyjazdy dla dzieci np. do Gorzowa do kina, na kręgielnie lub do Zielonej
Góry do Ogrodu Doświadczeń, planetarium itp. Drugą propozycją jest organizacja zajęć i
imprez w plenerze, które się sprawdziły roku ubiegłym.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, kto będzie odpowiadał za bezpieczeństwo
dzieci podczas takich wyjazdów.
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Pani Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska odpowiedziała, że takie wyjazdy muszą być
zgłaszane do kuratorium i musi być zapewniona opieka dla dzieci.
Radny Jerzy Stępień przedstawił własne propozycje form zajęć dla dzieci w okresie wakacji:
 organizacja festynów sportowo-rekreacyjnych z pomocą Sołtysów, Rad Sołeckich i
rodziców,
 wioska turystyczna, czyli organizacja wycieczki na terenie grodziska z noclegiem,
gdzie np. dzień 1 miałby formę lekcji historycznej (wizyta w muzeum, baszta), a 2
dzień zabawa na zasadzie gry terenowej (zakole santockie, rezerwat buków, parki)
dodatkowo można zorganizować ognisko, wycieczki piesze, czy rowerowe,
zwiedzanie terenów umocnionych w Międzyrzeczu i inne formy zajęć.
Przewodniczący Komisji wyraził zdanie, że myśli aby pójść w kierunku, który przedstawiła
Pani Dyrektor GOK, aby zobaczyć, czy będzie w ogóle zainteresowanie ze strony dzieci.
Wójt oznajmił, że pomysł Radnego Jerzego Stępnia jest z pewnością bardzo ambitny i
wymagający, jednak wiąże się ze zwiększonymi kosztami i z ograniczeniami, ponieważ
należałoby ograniczyć liczbę miejsc i wprowadzić kryterium wiekowe, ponad to taka
wycieczka wiązałaby się z ryzykiem, gdyż teren grodziska położony jest blisko rzeki, a
najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci.
Pani Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska wyraziła zdanie, iż przedstawiona propozycja jest
fajnym pomysłem, jednak należałoby się dużo wcześniej przygotować do jego realizacji.
Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż również uważa, że omawiana propozycja jest
ciekawa, jednak powinna być organizowana w czasie roku szkolnego, aby opiekę nad dziećmi
zapewniała szkoła.
Radny Piotr Goławski wyraził zdanie, iż wyjazd np. do Zielonej Góry jest dobrym
pomysłem, ponieważ jest tam bardzo dużo atrakcyjnych miejsc, jednak pomysł Radnego
Jerzego Stępnia również jest bardzo ciekawy tylko należy go dopracować i np. zastąpić
nocleg w namiotach noclegiem w Sali gimnastycznej w śpiworach, aby zmniejszyć koszty i
ryzyko związane z bliskością rzeki.
Komisja wskazała najciekawsze miejsca, które mogłyby być odwiedzane w czasie
organizowanych wycieczek przez GOK:
 w Zielonej Górze: Muzeum Wojska Polskiego, Ogród Doświadczeń, planetarium,
palmiarnia,
 Rezerwat Ujścia Warty w Słoński,
 Park Dinozaurów w Nowinach Wielkich,
 tereny umocnione w Międzyrzeczu,
 Rokitno,
 Pszczew,
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 w Gorzowie Wlkp.: kino, pizza,
Pani Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska w oparciu o propozycje, ułoży harmonogram
wycieczki i przedstawi konkretne propozycje na Komisji do dnia 23.06.2017r.
Ad. 4
Podczas omawiania punktu 4 porządku obrad tj. informacje, zapytania i wolne wnioski głos
zabrali:
Przewodniczący Komisji poprosił Wójta, aby wyjaśnił sytuacje z mieszkaniami socjalnymi,
które miały powstać w budynku po byłym przedszkolu w związku z zapytaniem Radnej
Krystyny Rajczyk na ostatniej Komisji.
Wójt poinformował, że była taka propozycja, aby zrobić mieszkania socjalne, jednak w
chwili obecnej nic nie będzie tam robione ze względu na koszty, które gmina będzie ponosić
ze względu na realizowane inwestycje. Na zebraniu wiejskim w Starym Polichnie mieszkańcy
wyrazili zdanie, iż nie chcą, aby takie mieszkania powstały, ponieważ nie mają wolnych
pomieszczeń do przechowywania rzeczy, które należą do sołectwa, ponadto prosili aby
rozważyć możliwość wykorzystania pomieszczeń np. do spotkań Koła Gospodyń Wiejskich
lub siłowni.
Ad. 5
Przewodniczący Komisji Ireneusz Kucner w związku z wyczerpaniem porządku
posiedzenia, zamknął o godz. 1620 posiedzenie Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa.
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