Protokół nr 34/2017
Komisja Oświaty Kultury i Sportu
Protokół nr 41/2017
Komisja ds. Rodziny i Bezpieczeństwa
25 września 2017r.
Komisja ds. Oświaty Kultury i Sportu w związku z tematyką posiedzenia obradowała
wspólnie z Komisją ds. Rodziny i Bezpieczeństwa.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 4.09.2017r.
4. Spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli oraz pedagogami, w celu omówienia
realizacji pracy w mijającym roku szkolnym 2016/2017.
5. Informacja o stanie realizacji planowanych inwestycji w placówkach oświatowych.
6. Opinia z wykonania budżetu gminy Santok za I półrocze 2017r.
7. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański o godz. 1005 dokonał
otwarcia posiedzenia wspólnej komisji witając wszystkich przybyłych. Obie Komisje
obradowały w pełnych składach osobowych. Spoza Komisji udział wzięli: Wójt Gminy Józef
Ludniewski, Z-ca Wójta Gminy Bogumił Ciborski, Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak,
Główna Księgowa CUW Maria Dorna, Pani Dagmara Kowalicka-Szymczak pełniąca
obowiązki Kierownika CUW oraz przedstawiciele Szkół i Przedszkoli Gminnych.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański zaproponował
siebie jako osobę prowadzącą posiedzenie Komisji.
Członkowie obu Komisji nie wnieśli sprzeciwu i w drodze głosowania wybrali Radnego
Damiana Kochmańskiego na Przewodniczącego obrad Komisji Oświaty Kultury i Sportu oraz
Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa – jednogłośnie 6 głosami za.
Ad. 2
Przewodniczący Komisji Damian Kochmański poinformował o zmianach jakie
proponuje wprowadzić do porządku obrad w pkt:
4. Przyjęcie protokołu z Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa z dnia 18.09.2017r.
7. Opinia do uchwały w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej
w Janczewie, dla której organem prowadzącym jest gmina Santok.
8. Opinia do uchwały w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej
w Wawrowie, dla której organem prowadzącym jest gmina Santok.
9. Uchwała w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Santoku, dla którego organem
prowadzącym jest gmina Santok.
10. Uchwała w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Lipkach Wielkich, dla którego
organem prowadzącym jest gmina Santok.
Porządek posiedzenia po zmianach:
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1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 4.09.2017r.
Przyjęcie protokołu z Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa z dnia 18.09.2017r.
Spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli oraz pedagogami, w celu omówienia
realizacji pracy w mijającym roku szkolnym 2016/2017.
6. Informacja o stanie realizacji planowanych inwestycji w placówkach oświatowych.
7. Opinia do uchwały w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej
w Janczewie, dla której organem prowadzącym jest gmina Santok.
8. Opinia do uchwały w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej
w Wawrowie, dla której organem prowadzącym jest gmina Santok.
9. Uchwała w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Lipkach Wielkich, dla którego
organem prowadzącym jest gmina Santok.
10. Uchwała w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Santoku, dla którego organem
prowadzącym jest gmina Santok.
11. Opinia z wykonania budżetu gminy Santok za I półrocze 2017r.
12. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
13. Zakończenie posiedzenia.
Komisje przyjęły proponowany porządek posiedzenia ze zmianami jednogłośnie – 6
głosami za.
Ad. 3
Komisja Oświaty Kultury i Sportu przyjęła protokół z posiedzenia Komisji z dnia 4
września 2017r. jednogłośnie – 6 głosami za.
Ad. 4
Komisja ds. Rodziny i Bezpieczeństwa przyjęła protokół z posiedzenia Komisji z dnia 18
września 2017r. jednogłośnie – 3 głosami za.

Ad. 5 i ad. 6.
Informację o realizacji pracy w mijającym roku szkolnym 2016/2017 oraz informację o
planowanych inwestycjach w placówkach omówili przedstawiciele poszczególnych placówek
oświatowych kolejno:
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wawrowie Roman Szambelan.
- informacja pisemna stanowi załącznik do protokołu.
Wójt podziękował Dyrektorowi Szkoły, nauczycielom, rodzicom i wszystkim osobom
zaangażowanym w prace, które wykonali po termomodernizacji, aby Szkoła była
przygotowana do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janczewie Pani Grażyna Arabczyk.
- informacja pisemna stanowi załącznik do protokołu.
Radny Radosław Wołoszczuk zwrócił się z pytaniem czy wiadomo już coś na temat projektu
dotyczącego Szkoły w Janczewie, bo w połowie września ta kwestia miała się rozstrzygnąć.
Wójt udzielił odpowiedzi, że jeżeli chodzi o rozbudowę Szkoły z projektu z partnerem
niemieckim to komitet monitorujący zbierze się dopiero w grudniu. Natomiast w kwestii sali
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gimnastycznej projekt gminy nie uzyskał pozytywnej opinii. Wpłynęło 500 wniosków z
różnych gmin, Gmina ma zaplecze sportowe na swoim terenie w dobrym stanie, dlatego nie
otrzyma środków. Wójt dodał, że jeżeli nie będzie możliwości dofinansowania to trzeba
będzie zrobić jakąkolwiek rozbudowę, ponieważ szkoła jest za mała. Sama
termomodernizacja nie rozwiąże problemu.
Dyrektor Zespołu Szkół w Santoku Pani Marta Bobrowska.
- informacja pisemna stanowi załącznik do protokołu.
Dyrektor Zespołu Szkół w Lipkach Wielkich Ferdynand Sańko.
- informacja pisemna stanowi załącznik do protokołu.
Dyrektor Szkoły ponadto poinformował, iż ma problem z klubami sportowymi, które
korzystają bezpłatnie z hali sportowej, ponieważ nie dbają o porządek i powodują szkody,
które pokrywać musi szkoła. Dyrektor wyraził zdanie, iż hale sportowe nie powinny być
udostępniane bez opłat.
Wójt podziękował Dyrektorowi Ferdynandowi Sańko za zaangażowanie i udział we
wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez gminę.
Pełniąca obowiązki Dyrektora Przedszkola Gminnego w Wawrowie Pani Magdalena
Szostak.
- informacja pisemna stanowi załącznik do protokołu.
W obradach Komisji nie uczestniczył przedstawiciel Przedszkola Gminnego w Santoku.
- przesłana została drogą elektroniczną informacja pisemna, która stanowi załącznik do
protokołu.
Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, dlaczego nie ma przedstawiciela z
przedszkola w Santoku.
Pani Dagmara Kowalicka pełniąca obowiązki Kierownika CUW udzieliła odpowiedzi, iż
Pani Dyrektor Przedszkola Małgorzata Ludniewska przebywa obecnie na urlopie i nie
wyznaczyła nikogo na swoje zastępstwo.
Dyrektor Przedszkola Gminnego w Lipkach Wielkich Pani Hanna Szostak.
- informacja pisemna stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem jak wygląda na dzień dzisiejszy sytuacja w
przedszkolu w związku z termomodernizacja.
Dyrektor Przedszkola Gminnego w Lipkach Wielkich Pani Hanna Szostak udzieliła
odpowiedzi, iż prace szły bardzo dobrze i w dobrym kierunku, jednak niestety w dniu
dzisiejszym okazało się, iż są przecieki na dachu i zalane zostały nowo pomalowane sale.
Ponadto Pani Dyrektor podziękowała Wójtowi za przekazanie pieniędzy na nowe wykładziny
i meble do pokoju nauczycielskiego.
Radny Radosław Wołoszczuk zwrócił się z pytaniem, kiedy zgodnie z umowami mija
termin zakończenia prac związanych z termomodernizacją.
Wójt udzielił odpowiedzi, iż początkowo była to data 30 września, jednak zrobiono aneks i
prace będą trwać maksymalnie do 20 października.
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Przewodniczący Komisji Damian Kochmański oznajmił, iż chciałby aby komisja
wypracowała stanowisko odnośnie odpowiedzialności Klubów Sportowych korzystających z
hal sportowych, ponieważ nie może tak być, że szkoły ponoszą z tego tytułu koszty.
Wójt zaproponował, aby zorganizować spotkanie z Dyrektorami Szkół oraz
Przedstawicielami Klubów w celu omówienia danego tematu. Wójt wyraził zdanie, iż podjęta
przez Radę uchwała, na mocy której kluby są zwolnione z opłat za korzystanie z hal jest
dobra, jednak nie może być tak, że powodują oni zniszczenia.
Przewodniczący Komisji Damian Kochmański oznajmił, iż nie może być tak, że kluby
korzystają z hali za darmo i powodują szkody.
Radny Jerzy Stępień oznajmił, iż należy pomyśleć o tym, aby w przyszłym budżecie
wygospodarować środki i przeznaczyć je dla Dyrektorów Szkół, które mają hale na środki
czystości oraz media takie jak prąd, czy woda z których korzystają kluby sportowe.
Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem jakie rozwiązanie tej sytuacji widzi
Dyrektor Ferdynand Sańko.
Dyrektor Zespołu Szkół w Lipkach Wielkich Ferdynand Sańko wyraził zdanie, iż hale nie
powinny być udostępniane za darmo.
Radny Ireneusz Kucner wyraził zdanie, iż powinno się przypomnieć klubom o regulaminie i
warunkach korzystania z hal sportowych.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wawrowie Roman Szambelan, oznajmił, iż uważa, że
jest to kwestia indywidualna, ponieważ On nie miał nigdy problemu z klubami i nie należy
teraz „karać” wszystkich.
Przewodniczący Komisji Damian Kochmański oznajmił, iż zasadna jest propozycja Wójta,
dlatego będzie zorganizowane spotkanie z Dyrektorami Szkół, w których są sale
gimnastyczne i Prezesami klubów sportowych. Ponadto Przewodniczący oznajmił, iż Komisja
może być zadowolona, że w czasie kadencji udało się przeprowadzić termomodernizację
placówek i będzie starała się o to, aby w pozostałych placówkach także podnieść standardy.
Wójt poinformował, że termomodernizacja w poszczególnych placówkach wygląda
następująco:
 prace w szkole w Wawrowie są zakończone, został tylko temat rozruchu pieca,
 przedszkole w Santoku funkcjonuje od zeszłego tygodnia, jednak trwają jeszcze prace
wykończeniowe na dole w OPS oraz przy elewacji,
 w przedszkolu w Lipkach trwają prace wykończeniowe, które powinny zakończyć się
w ciągu tygodnia.
Ad. 7, ad. 8, ad. 9 i ad. 10.
Uchwałę w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Janczewie, dla
której organem prowadzącym jest gmina Santok, uchwałę w sprawie przekształcenia
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wawrowie, dla której organem prowadzącym jest
gmina Santok, uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Lipkach Wielkich, dla
którego organem prowadzącym jest gmina Santok oraz uchwałę w sprawie przekształcenia
Zespołu Szkół w Santoku, dla którego organem prowadzącym jest gmina Santok omówiła
Pani Dagmara Kowalicka-Szymczak pełniąca obowiązki kierownika CUW.
4

Zmiany, które wprowadzają uchwały wynikają z przepisów art. 117 bądź 191 ustawy z dnia
14 grudnia – przepisy wprowadzające zmiany w ustawie prawo oświatowe.
Przewodniczący Komisji poddał uchwały pod głosowanie.
Opinia Komisji
Komisje zaopiniowały uchwały pozytywnie - 6 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.
Ad. 11
Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r. przedstawił Skarbnik Gminy
który m.in. poinformował, że:
budżet Gminy Santok uchwalony został przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXVIII/201/16 z
dnia 30 grudnia i wynosił:
- po stronie dochodów
33.431.650,75 zł
1) dochody bieżące
30.914.757,00 zł
2) dochody majątkowe
2.516.893,75 zł
- po stronie wydatków
40.562.646,60 zł
1) wydatki bieżące
29.006.631,00 zł
2) wydatki majątkowe
11.556.015,60 zł
W toku realizacji budżetu w I półroczu 2017 roku wprowadzono zwiększenie budżetu po
stronie dochodów o kwotę 1.409.991,55 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 1.927.585,26
zł.
Plan budżetu po zmianach to:
- po stronie dochodów
34,841,642,30 zł
1) dochody bieżące
31.175.557,26 zł
2) dochody majątkowe
3.666.085,01 zł
- po stronie wydatków
1) wydatki bieżące
2) wydatki majątkowe

42.490.231,86 zł
29.522.553,29 zł
12.967.678,57 zł

Następnie Skarbnik szczegółowo omówił działy związane z pracami komisji tj. 801 – oświata
i wychowanie, 851 – ochrona zdrowia, 852 – pomoc społeczna, 853 – pozostałe zadania w
zakresie polityki społecznej, 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, 921 – kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego, 926 – kultura fizyczna.
W trakcie omawiania sprawozdania pytania zadawali Radni w osobach:
Damian Kochmański, Krystyna Rajczyk, Ireneusz Kucner, Jerzy Stępień, na które
szczegółowych wyjaśnień udzielił Skarbnik Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do wyjaśnień Skarbnika.
Skarbnik Gminy poinformował, że wystąpiły błędy w:
 rozdziale 92195 pozostała działalność gdzie w kolumnie plan pierwotny wg pozycji
jest kwota 100 000,00 winno być 200 000,00, w kolumnie plan wg pozycji na 20175

06-30 jest kwota 100 000,00 winno być 200 000,00, w kolumnie wykonanie jest kwota
9 618,06 winno być 109 713,95, w kolumnie % wyk. p.p. jest 9,62% winno być
54,86%;
 dziale 926 kultura fizyczna gdzie w kolumnie plan pierwotny wg pozycji jest kwota
186 000,00 winno być 220 000,00, w kolumnie plan wg pozycji na 2017-06-30 jest
kwota 191 000,00 winno być 251 000,00, w kolumnie wykonanie jest kwota 74 758,85
winno być 91 783,16, w kolumnie % wyk. p.p. jest 39,14% winno być 36,57%;
 rozdziale 92601 obiekty sportowe gdzie w kolumnie plan pierwotny wg pozycji jest
kwota 36 000,00 winno być 70 000,00, w kolumnie plan wg pozycji na 2017-06-30
jest kwota 51 000,00 winno być 101 000,00, w kolumnie wykonanie jest kwota
11 758,65 winno być 22 783,16, w kolumnie % wyk. p.p. jest 23,06% winno być
22,56%.
Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Komisji poddał przedstawioną informację pod głosowanie.
Opinia Komisji
Komisje zaopiniowały pozytywnie przedstawioną informację jednogłośnie - 6 głosami za.
Ad. 12.
Komisje nie podjęły dyskusji w punkcie 12 porządku obrad tj. informacje, zapytania, wolne
wnioski.
Ad. 13
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Damian Kochmański w związku
z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął o godz. 1315 posiedzenie Komisji Oświaty
Kultury i Sportu oraz Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa.
Przewodniczący Komisji
Oświaty Kultury i Sportu

Protokolant

Damian Kochmański

Joanna Krystosik

Przewodniczący Komisji
ds. Rodziny i Bezpieczeństwa
Ireneusz Kucner
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