Protokół nr 40/2017
Komisja ds. Rodziny i Bezpieczeństwa
18 września 2017r.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Rodziny i Komisji Oświaty z
dnia 29.08.2017r.
4. Podsumowanie wakacji.
5. Informacja o działalności OPS za I półrocze.
6. Dożywianie dzieci w nowym roku szkolnym.
7. Dowożenie dzieci do szkół.
8. Bieżące sprawy OPS.
9. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1
Przewodniczący Komisji Ireneusz Kucner o godz. 1100 dokonał otwarcia posiedzenia
witając wszystkich przybyłych i stwierdzając quorum. Komisja uczestniczyła w składzie 3
osobowym. Spoza Komisji udział wzięli: Kierownik OPS Pani Irena Dziubałtowska,
Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Mariusz
Śpiewanek oraz Dyrektor GOK Pani Sylwia Dobrzyńska, Pani Dagmara KowalickaSzymczak pełniąca obowiązki Kierownika CUW.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 2
Komisja poprzez głosowanie przyjęła proponowany porządek posiedzenia jednogłośnie 3
głosami za.
Ad. 3
Komisja poprzez głosowanie przyjęła protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji
Rodziny i Komisji Oświaty z dnia 29.08.2017r. jednogłośnie – 3 głosami za.
Ad. 4
Informację podsumowującą okres wakacyjny przedstawił Pełnomocnik Wójta ds.
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Mariusz Śpiewanek, który
poinformował, że z funduszu przeciwalkoholowego zostały sfinansowane dwa wyjazdy do
Gorzowa Wlkp. dla uczniów ze szkół podstawowych oraz jeden wyjazd dla uczniów
gimnazjum do Zielonej Góry (planowane były dwa). Wyjazdy do Gorzowa Wlkp. cieszyły się
dużą popularnością wśród uczniów szkół podstawowych, w trakcie wyjazdu dzieci miały
zapewnione atrakcje, posiłek oraz bezpieczeństwo (ubezpieczenie autokaru i dzieci w trakcie
wycieczki). Wyjazd do Zielonej Góry był bardzo atrakcyjny, jednak odbył się tylko jeden ze
względu na niską frekwencję. Ponadto w ramach funduszu antyalkoholowego odbyły się dwa
przedstawienia teatralne pt. „Pinokio”, w Janczewie oraz Jastrzębniku.
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Wakacje zakończyły się bezpiecznie, co jest dużą zasługą Pań z GOK, które mają
uprawnienia do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą. Forma spędzenia czasu w okresie
wakacji przygotowana dla dzieci w tym roku sprawdziła się i powinna być kontynuowana w
przyszłych latach.
Dyrektor GOK Pani Sylwia Dobrzyńska poinformowała, że z wyjazdów o których mówił
Pan Mariusz Śpiewanek skorzystało 150 dzieci. Doświadczenie pokazało, że młodsze dzieci
są bardziej chętne braniem udziału w wycieczkach, dlatego Pani Dyrektor uważa, iż w
przyszłych latach należy skierować do nich więcej działań. W przedstawieniach teatralnych
brało udział ok. 50 dzieci – ok. 30 w Janczewie i 20 w Jastrzębniku. Na początku wakacji
odbył się projekt filmowy (po raz drugi w Santoku) zaangażowani byli uczniowie z
gimnazjum, którym warsztaty się bardzo podobały. Ponadto w Lipkach Wielkich
zorganizowany był „masterchef junior”, konkurs odbywał się w formie zabawy i bardzo
podobał się dzieciom oraz rodzicom. Pani Dyrektor dodała, że pracownicy GOK angażowali
się w animacje organizowane w czasie wakacji we współpracy z Sołtysami. Animacje odbyły
się w prawie wszystkich sołectwach i cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci.
Pani Dyrektor poinformowała, że chce zorganizować półkolonie dla dzieci z terenu gminy, w
ferie, a jeżeli się nie uda to w wakacje w przyszłym roku.
Radny Jerzy Stępień zwrócił się z pytaniem do Pani Dyrektor GOK, czy nowa forma
organizacji zajęć w wakacje się sprawdziła i czy wprowadziłaby jeszcze jakieś korekty.
Pani Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska udzieliła odpowiedzi, iż według niej nowa forma
zajęć jest ciekawsza niż dotychczasowa.
Radny Jerzy Stępień zwrócił się z pytaniem, czy nowa forma zajęć jest dużo bardziej
kosztowna.
Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Mariusz
Śpiewanek poinformował, iż z funduszu antyalkoholowego wydatkował ok. 7 000 zł, jest to
wyższa kwota niż dotychczas, ale dużo więcej dzieci z nich skorzystało. Pełnomocnik
oznajmił, iż duże podziękowania należą się Panią z GOK.
Pani Kierownik OPS Irena Dziubałtowska poinformowała, że OPS zorganizował wyjazd
dla 10 dzieci do Łukęcina, który organizowany był przez Chorągiew Zachodniopomorską,
łączny koszt wyjazdu to 6 300 zł, który pokrył OPS. Ponadto 10 dzieci z Gminy Santok
pojechało na kolonię do miejscowości Lewin Kłodzki zorganizowaną przez PCP, którą
finansowało kuratorium.
Do Łukęcina pojechały dzieci, których rodzice korzystają z pomocy OPS, natomiast na
kolonię pojechały dzieci, bez względu na dochody.
Przewodniczący Komisji Ireneusz Kucner zwrócił się z pytaniem, jak wyłoniono dzieci,
które pojadą na kolonie, skoro nie brano pod uwagę dochodu.
Pani Kierownik OPS Irena Dziubałtowska udzieliła odpowiedzi, że ciężko było znaleźć
chętnych, ponieważ dzieci nie chcą jeździć na kolonie.
Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy zmniejsza się liczba dzieci, których
rodzice korzystają z OPS i z jakich powodów.
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Pani Kierownik OPS Irena Dziubałtowska udzieliła odpowiedzi, że zmniejsza się liczba
dzieci, ponieważ przekraczają fundusze, a także z powodów demograficznych.

Ad. 5 i Ad. 6
Informację o działalności OPS za I półrocze oraz o dożywianiu dzieci w nowym roku
szkolnym przedstawiła Pani Kierownik OPS Irena Dziubałtowska.
Informacje stanowią załączniki do protokołu.
Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem dla kogo jest zasiłek stały i na jaki okres
jest przyznawany.
Pani Kierownik OPS Irena Dziubałtowska udzieliła odpowiedzi, że zasiłek stały jest dla
osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym oraz znacznym i
przyznawany jest na okres na jaki wydawane jest orzeczenie.
Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem na czym polega program dożywiania.
Pani Kierownik OPS Irena Dziubałtowska udzieliła odpowiedzi, że program polega na
żywieniu dzieci w szkołach i zasiłkach celowych na zakup artykułów żywnościowych.
Radna Krystyna Rajczyk zapytała, czy po wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących
świadczenia „500+” zmieniła się liczba składanych wniosków.
Pani Kierownik OPS Irena Dziubałtowska odpowiedziała, że liczba wniosków się nie
zmieniła, ale zmniejszyła się liczba przyznanych świadczeń.
Radna Krystyna Rajczyk zapytała, jakie należy spełnić kryteria, aby przydzielona została
opiekunka z OPS dla osoby starszej, niepełnosprawnej.
Pani Kierownik OPS Irena Dziubałtowska odpowiedziała, że OPS refunduje 13 zł za
godzinę opieki przy czym wymagane jest zaświadczenie od lekarza rodzinnego o potrzebie
przydzielenia osoby do opieki oraz badany jest dochód, aby obliczyć kwotę, którą osoba
wymagające opieki będzie musiała za nią zapłacić.

Ad. 7
Informację o dowożeniu dzieci do szkół przedstawiła Pani Dagmara Kowalicka pełniąca
obowiązki kierownika CUW.
Obowiązek zrealizowania dowozu reguluje art. 39 ustawy o oświacie. Jeżeli droga dziecka do
szkoły przekracza 3 km dla klas 1-4, a 4 km dla klas 5-8 obowiązkiem gminy jest
zapewnienie transportu, który gmina Santok realizuje korzystając z usług firmy Argos. Jeżeli
gmina nie jest w stanie zorganizować transportu, refunduje koszty dojazdu. Gmina ma
obowiązek zorganizować transport dla osób niepełnosprawnych do 21, 24 i 25 roku życia w
zależności od stopnia niepełnosprawności.
Dla dzieci z Czechowa, które nie chodzą do szkoły w Wawrowie kupowane są bilety MZK.
Na rok bieżący w budżecie gminy zaplanowano na ten cel 359 440 zł i ta kwota nie będzie
przekroczona.
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Radny Jerzy Stępień zapytał, jakie jest wykonanie w budżecie.
Pani Dagmara Kowalicka pełniąca obowiązki kierownika CUW poinformowała, że
wykonanie jest na poziomie 62,54%, co stanowi kwotę 224 787,81 zł.
Radny Jerzy Stępień zapytał, ile pieniędzy gmina przeznacza na dowóz dzieci z Czechowa i
Wawrowa
Pani Dagmara Kowalicka pełniąca obowiązki kierownika CUW odpowiedziała, że jest to
kwota w granicach 2 400 zł miesięcznie, łącznie za obie miejscowości.
Ad. 8
Komisja nie podjęła dyskusji w punkcie 8 porządku obrad tj. bieżące sprawy OPS.
Ad. 9
Członkowie Komisji nie wnieśli wniosków i zapytań.
Ad. 10
Przewodniczący Komisji Ireneusz Kucner w związku z wyczerpaniem porządku
posiedzenia, zamknął o godz. 1200 posiedzenie Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa.

Przewodniczący Komisji

Protokolant
Joanna Krystosik

Ireneusz Kucner
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