Protokół nr 35/2017
Komisja Oświaty Kultury i Sportu
z dnia 13 listopada 2017r.
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Porządek posiedzenia:
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z Komisji Rodziny i Komisji Oświaty z dnia 25 września 2017r.
Opinia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w
rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
rok 2018.
Współpraca dyrektorów szkół z klubami sportowymi w zakresie wynajmu sal
sportowych.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.
Informacje, zapytania, wolne wnioski.
Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1
Przewodniczący Komisji Damian Kochmański o godz. 1210 dokonał otwarcia posiedzenia
witając wszystkich przybyłych i stwierdzając quorum. Komisja uczestniczyła w pełnym 5
osobowym składzie. Spoza Komisji udział wzięli: Wójt Gminy Józef Ludniewski, Z-ca Wójta
Bogumił Ciborski, Inspektor ds. Promocji i Komunikacji Społecznej Joanna RogozaChojnacka oraz przedstawiciele poszczególnych Klubów Sportowych.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 2
Komisja przyjęła proponowany porządek posiedzenia jednogłośnie – 5 głosami za.
Ad 3.
Komisja przyjęła protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rodziny i Komisji Oświaty z
dnia 25 września 2017r. jednogłośnie – 5 głosami za.
Ad. 4
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu
przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 omówiła
Pani Inspektor ds. Promocji i Komunikacji Społecznej Joanna Rogoza-Chojnacka, która
poinformowała, iż obecny program różni się od ubiegłorocznego jedynie kwotami. W roku
2018 roku na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej zostanie przeznaczonych
170 000 zł, na działania związane z turystyką – 25 000 zł, na ekologię i ochronę zwierząt –
5 000 zł, na ochronę i promocję zdrowia w tym działalność leczniczą – 5 000 zł oraz na
działania związane z kulturą, sztuką, ochroną kultury i dziedzictwa narodowego – 10 000 zł.
Radny Ireneusz Kucner oznajmił, iż Rada zmierza w dobrym kierunku, ponieważ jak
rozpoczynali kadencję to dla klubów sportowych przeznaczane było 140 000 zł, a w tym
momencie jest to 170 000 zł.
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Przedstawiciel Klubu „DELTA” Lipki Wielkie Pani Jolanta Kruszyna oznajmiła, iż na
boisku sportowym w Lipkach Wielkich trybuny są w złym stanie technicznym, a jedna jest
już zamknięta.
Wójt poinformował, iż rozmawiał już na ten temat z Radnym Arkadiuszem Witczakiem,
wspólnie oglądali trybuny i uważa, że jest to temat do rozwiązania.
Ponadto Wójt poinformował, że kluby sportowe w zakresie bazy sportowej na terenie gminy
mają się czym pochwalić, ponieważ na dzień dzisiejszy wszystkie kluby będą miały
nawodnienia, będą zamontowane piłkochwyty i szatnie są dobrze wyposażone,
Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem na jakim poziomie są efekty gry klubów.
Wójt odpowiedział, iż jest to gra na miarę możliwości oraz potencjału finansowego i
kadrowego. Budżet jest co roku wyższy, ale znając potrzeby klubów i tak jest za mały i bez
dofinansowania ze strony sponsorów kluby nie funkcjonowałyby tak jak w tej chwili.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, ile czasu mają kluby sportowe na
zapoznanie się z programem i wnoszeniem ewentualnych uwag.
Pani Inspektor ds. Promocji i Komunikacji Społecznej Joanna Rogoza-Chojnacka
odpowiedziała, iż kluby mają czas od 17.11.2017r. do 25.11.2017r.
Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy któryś z klubów płaci piłkarzom za
grę.
Przedstawicielka Klubu „DELTA” Lipki Wielkie Pani Jolanta Kruszyna odpowiedziała,
iż w takich warunkach pytanie jest bezzasadne. Klub z Lipek Wielkich dostał rewelacyjne
dofinansowanie, co zdarzyło się pierwszy raz od wielu lat, ale na „okręgówke” klub miał ok
40 tyś., a inny klub spoza terenu gminy miał 140 tyś. , dlatego Klub nie ma z czego płacić
zawodnikom.
Przedstawicielka Klubu ze Starego Polichna oznajmiła, że środki uzyskane z gminy
starczają jedynie na pokrycie kosztów bieżących i nawet nie wystarczają na opłatę sędziów.
Przedstawiciel Klubu „ISKRA” Janczewo Dawid Kinal dodał, że wymagania z OZPN
wobec klubów są bardzo duże i ciągle nakładają dodatkowe koszty.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem jak przebiegała współpraca z Klubami w
roku poprzednim.
Joanna Rogoza-Chojnacka udzieliła odpowiedzi, iż była to współpraca poprawna.
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Wójt oznajmił, iż należy sobie zdawać sprawę z tego, iż wszyscy ludzie, którzy prowadzą
kluby są społecznikami, robią to za darmo i bez takich osób kluby nie mają szans egzystencji.
Wójt za tę pracę podziękował, ponieważ powoduje ona, że życie na boiskach jest i dzieci oraz
osoby starsze mają gdzie spędzić czas wolny.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem do Przedstawiciela Klubu z Wawrowa z
pytaniem, czy któryś klub się do niego zgłosił w sprawie treningu pokazowego.
Przedstawiciel klubu z Wawrowa Adam Pawlak odpowiedział, że nie.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony program.
Opinia Komisji
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt programu głosami – 5 za, 0 przeciw, 0
wstrzymujących.
Ad. 5
W Trakcie omawiania pkt 5 porządku obrad tj. współpraca dyrektorów szkół z klubami
sportowymi w zakresie wynajmu sal sportowych głos zabrali:
Przewodniczący Komisji poinformował, iż wprowadził punkt do porządku posiedzenia,
ponieważ na ostatnim spotkaniu z Dyrektorami szkół, Dyrektorzy zasygnalizowali, iż jest
problem komunikacyjny w zakresie korzystania z hal sportowych przez kluby.
Przewodniczący dodał, iż kluby mają świadomość, iż gmina nie pobiera opłat z tytułu
korzystania za hale sportowe przez kluby, a niestety dochodzą głosy, że nie wszyscy stosują
się do poprawnego korzystania z nich.
Dyrektor Szkoły w Santoku Pani Marta Bobrowska oznajmił, iż ma prośbę do
Przedstawicieli Klubów, aby po skończonym treningu posprzątali po sobie puszki i butelki po
napojach oraz, aby uszanować to, że jest to szkoła i nie palić papierosów na jej terenie.
Przedstawicielka Klubu ze Starego Polichna oznajmiła, iż w przypadku pojawienia się
sytuacji o których powiedziała Pani Dyrektor prosi o kontakt z klubem, aby mogli na bieżąco
reagować.
Skarbnik Gminy poinformował, iż pomimo że hale udostępniane są za darmo powinny być
spisywane umowy użyczenia/udostępnienia hal, ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej wraz
z jej numerem kontaktowym.
Dyrektor Szkoły w Lipkach Wielkich Ferdynand Sańko oznajmił, iż największym
problemem jest to, że hala jest bardzo obłożona licznymi treningami i ma problem z
pracownikiem odpowiedzialnym za hale, gdyż pracuje od godz. 7 do 15, a hale funkcjonują
nawet do 22.
Dyrektor Szkoły w Wawrowie Roman Szambelan oznajmił, iż ma pozytywne
doświadczenia współpracy z klubami, a jeżeli pojawiają się jakieś nieprawidłowości na
bieżąco informuje o tym przedstawicieli klubów.
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Ferdynand Sańko zwrócił się z prośbą, aby pieniądze za wynajem hali przez kluby spoza
terenu gminy wracały do budżetu danej szkoły.
Przewodniczący Komisji ogłosił przerwę (godz. 1250)
Po przerwie kontynuowano posiedzenie zgodnie z porządkiem obrad (godz. 1255)
Ad. 6
Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny2016/2017 przedstawił
Przewodniczący Komisji.
Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu.
Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem na jaką liczbę dzieci przygotowane jest
przedszkole w Wawrowie, której nie można przekroczyć.
Z-ca Wójta udzielił odpowiedzi, iż maksymalnie w przedszkolu w Wawrowie może być 90
dzieci, a jest 101.
Radna Krystyna Rajczyk zapytała, jakie kroki podjęła gmina w stosunku do
odpowiedzialnej za tę sytuację Pani Dyrektor przedszkola w celu wyciągnięcia konsekwencji
za powstanie nieprawidłowości.
Z-ca Wójta udzielił odpowiedzi, że Pani Dyrektor aktualnie przebywa na zwolnieniu
chorobowym, które się przedłuża i na chwilę obecną nic się w tej materii nie dzieje. W trakcie
rekrutacji Panią Dyrektor zaskoczył fakt, że dzieci zostały o jeden rok dłużej w związku z
reformą.
Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem z czyich środków były robione oddziały
przedszkolne w szkole w Wawrowie.
Z-ca Wójta udzielił odpowiedzi, że przystosowanie oddziałów było realizowane w ramach
środków gminnych, natomiast gmina otrzymała środki zewnętrzne za zwiększenie liczby
miejsc przedszkolnych, było to dofinansowanie na zatrudnienie pomocy nauczycielskiej.
Radna Krystyna Rajczyk zapytała jakie gmina podejmuje kroki w kierunku zwiększenia
liczby miejsc w szkołach oraz przedszkolach, których będzie brakowało w związku z reformą.
Z-ca Wójta udzielił odpowiedzi, iż na dzień dzisiejszy nie wiadomo, ile będzie miejsc w
placówkach oraz ile będzie dzieci. Natomiast jeżeli będzie brakowało miejsc to gmina będzie
wskazywać inne placówki nawet te poza obwodami. Z-ca Wójta dodał, że gmina będzie
szukała rozwiązań, gdyż nikt nie był przygotowany za zmiany, które narzucił rząd.
Dyrektor Szkoły w Lipkach Wielkich Ferdynand Sańko oznajmił, iż miał okazje zapoznać
się z planem budżetu na rok przyszły i wynika z niego, że oświata pochłania więcej o ponad
600 tyś. i rozumie, że szkoły podstawowe do tej pory 6klasowe będą miały budżet
zwiększony. Dyrektor konstruując arkusz pedagogiczny szukał rozwiązań, aby zaoszczędzić
jak najwięcej środków i zaoszczędził 170 tyś. zł, a szkoła w Santoku zwiększyła budżet o
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ponad 200 tyś. Dyrektor w związku z tą sytuacją doszedł do wniosku, że nie warto
oszczędzać.
Przewodniczący Komisji stwierdził, iż problem został przez Dyrektora zasygnalizowany i
Komisja pochyli się nad tematem w chwili omawiania planowanego budżetu.
Radny Radosław Wołoszczuk opuścił posiedzenie komisji (godz. 1345)
Opinia Komisji
Komisja poprzez głosowanie wyraziła pozytywną opinie do przedłożonej informacji
jednogłośnie – 4 głosami za.
Ad. 7
Podczas omawiania punktu 7 porządku obrad tj. informacje, zapytania, wolne wnioski głos
zabrali:
Przewodniczący Komisji poinformował, iż 30 listopada 2017r. odbędzie się Sesja Rady
Gminy Santok.
Radna Krystyna Rajczyk poprosiła o wyjaśnienie na piśmie, od kiedy zmieniły się zasady
doręczania materiałów na Sesję.
Z-ca Wójta poinformował, iż Kierownikiem kierowcy odpowiedzialnego za dostarczenie
materiałów jest Pani Halina Garczyńska, której przekaże uwagę Radnej.
Ad. 8
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu w związku z wyczerpaniem porządku
posiedzenia, zamknął o godz. 1350 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Przewodniczący Komisji

Protokolant

Damian Kochmański

Joanna Krystosik
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