Protokół nr 36/2017
Komisja Oświaty Kultury i Sportu
Protokół nr 44/2017
Komisja ds. Rodziny i Bezpieczeństwa
28 grudnia 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 Nr 35 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu z dnia
13.11.2017r.
4. Wypracowanie opinii do projektu budżetu na rok 2018.
5. Wypracowanie opinii na temat projektu zmian w Statucie Gminy Santok.
6. Opinia w sprawie informacji z działalności Instytucji Kultury-GOK i gminnych
bibliotek za rok 2017 oraz plan na rok 2018.
7. Podsumowanie pracy Komisji Oświaty Kultury i Sportu w 2017 roku oraz
opracowanie planu pracy na 2018 rok.
8. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański o godz. 1105 dokonał
otwarcia posiedzenia wspólnej komisji witając wszystkich przybyłych. Obie Komisje
obradowały w pełnych składach osobowych. Spoza Komisji udział wzięli: Z-ca Wójta Gminy
Bogumił Ciborski, Sekretarz Gminy Paweł Pisarek, Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak oraz
Pani Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska. 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 Oświaty oznajmił, iż chciałby wprowadzić zmianę w porządku
obrad polegająca na wprowadzeniu punktu: wypracowanie opinii do projektu uchwały w
sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Santoku – punkt 4 i zaproponował
następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr 35 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu z dnia
13.11.2017r.
1

4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole
Podstawowej w Santoku.
5. Opinia w sprawie informacji z działalności Instytucji Kultury-GOK i gminnych
bibliotek za rok 2017 oraz plan na rok 2018.
6. Wypracowanie opinii do projektu budżetu na rok 2018.
7. Wypracowanie opinii na temat projektu zmian w Statucie Gminy Santok.
8. Podsumowanie pracy Komisji Oświaty Kultury i Sportu w 2017 roku oraz
opracowanie planu pracy na 2018 rok.
9. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia.
Komisje przyjęły proponowany porządek obrad ze zmianą jednogłośnie – 6 głosami za.
Ad. 3
Komisja Oświaty Kultury i Sportu przyjęła protokół nr 35 z dnia 13 listopada 2017r.
jednogłośnie - 5 głosami za.
Ad. 4
Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Santoku omówił Z-ca
Wójta Bogumił Ciborski, który poinformował, iż Szkoła Podstawowa w Santoku posiadała
imię Bojowników o Wolność i Demokrację. Przytoczona nazwa została zniesiona w drodze
decyzji Rady Pedagogicznej i do tej pory szkoła funkcjonowała bez imienia. Z-ca
poinformował, iż od Niego wyszła sugestia, aby nadać imię gen. bryg. prof. Elżbiety
Zawadzkiej. Propozycję przedstawiono Samorządowi Uczniowskiemu, który jednogłośnie
poparł tę kandydaturę, podobnie jak Rada Rodziców oraz Rada Pedagogiczna. W związku z
powyższym podjęto działania mające na celu przybliżenie uczniom wiedzy o kandydacie na
patrona, aby mogli zdecydować, czy taki patron jest dla nich odpowiedni. Ponadto Z-ca Wójta
przedstawił skróconą biografię gen. bryg. prof. Elżbiety Zawadzkiej.
Przewodniczący Komisji Damian Kochmański poddał uchwałę pod głosowanie.
Opinia Komisji
Komisje zaopiniowały uchwałę pozytywnie - 6 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.
Ad. 5
Informację z działalności Instytucji Kultury-GOK i gminnych bibliotek za rok 2017 oraz plan
na rok 2018 przedłożyła Dyrektor GOK Pani Sylwia Dobrzyńska.
Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu.
W dyskusji głos zabrali:
Radny Ireneusz Kucner pogratulował Pani Dyrektor widocznych efektów pracy GOK.
Radna Krystyna Rajczyk zawróciła się z pytaniem, ile GOK pozyskał środków
zewnętrznych w roku 2017.
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Skarbnik poinformował, iż GOK uzyskał dofinansowanie na dwa projekty w kwotach 47 000
zł i 33 000 zł.
Radna Krystyna Rajczyk zapytała dlaczego nie wydano środków zaplanowanych na naukę
języka niemieckiego i mimo to w planie na 2018 rok również zabezpieczono środki na ten cel.
Pani Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska odpowiedziała, że nie wykorzystała tych środków,
ponieważ nie znalazła nauczyciela, ale liczy na to, że w 2018r. uda się zorganizować te
zajęcia.
Radna Krystyna Rajczyk zwróciła uwagę na nieprawidłowości w funkcjonowaniu orlika w
Wawrowie dotyczące pracy zatrudnionej osoby na umowę zlecenie oraz niewłaściwego
informowania o godzinach w jakich boisko jest czynne.
Przewodniczący Komisji Damian Kochmański oznajmił, że osoba zajmująca się orlikiem
powinna być na jego terenie w wyznaczonych godzinach, a jeżeli go nie ma to taka
informacja powinna być dostępna dla mieszkańców.
Z-ca Wójta zwrócił się z prośbą do Pani Dyrektor, aby wzmożyła nadzór nad faktycznym
wykonywaniem obowiązków przez osobę zajmującą się orlikiem.
Pani Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska poprosiła o opinię Członków Komisji w kwestii,
czy orlik ma być otwarty w sezonie zimowym, ponieważ warunki pogodowe pozwalają na to,
czy definitywnie zamknąć go na ten okres.
Z-ca Wójta oznajmił, aby na tę chwilę wstrzymać dyskusję na ten temat i poczekać na opinię
Wójta.
Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z następującymi pytaniami dotyczącymi budżetu:
1) ile osób jest zatrudnionych na umowę zlecenie,
2) czym jest spowodowany zwiększony plan na płacach,
3) kto wykonuje animacje objazdowe i co zawarte jest w kosztach związanych z
animacjami.
Odpowiedzi Pani Dyrektor GOK:
1) na umowę zlecenie zatrudnieni są instruktorzy, który prowadzą zajęcia plastyczne,
malarskie, teatralne, taneczne, osoba zatrudniona na orliku oraz osoba prowadząca
stronę internetową oraz facebook,
2) zwiększono budżet na płacach, ponieważ ma w planie zatrudnienie instruktora zajęć
teatralnych dla dorosłych oraz nauczyciela języka niemieckiego, ponadto zwiększono
liczbę zajęć tanecznych,
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3) animacje wykonują Panie zatrudnione w GOK, a w kosztach zawarte są materiały i
ewentualne delegacje.
Przewodniczący Komisji Damian Kochmański poddał przedłożoną informację pod
głosowanie.
Opinia Komisji
Komisje zaopiniowały przedłożoną informację pozytywnie jednogłośnie – 6 głosami za.
Ad. 6
Projekt budżetu na rok 2017 omówił Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak.
Tekst projektu stanowi załącznik do protokołu.
Komisja przeanalizowała projekt działami, natomiast szczegółowo omówiono 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. Przeanalizowano załączniki do projektu uchwały tj. Fundusz Sołecki, planowane
kwoty dotacji oraz zapoznano się z projektem uchwały w zakresie WPF (tekst oraz
uzasadnienie w załączeniu). Skarbnik przedstawił także pozytywne opinie składu
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze.
W trakcie omawiania sprawozdania pytania zadawali Radni w osobach: Damian Kochmański,
Krystyna Rajczyk, na które szczegółowych wyjaśnień udzielił Skarbnik Gminy. Radni nie
wnieśli uwag do wyjaśnień Skarbnika.
Podjęto dyskusję na temat stanu placówek oświatowych w gminie, w której głos zabrali:
Radna Krystyna Rajczyk zapytała, gdzie w budżecie są zabezpieczone środki na projekt
dotyczący rozbudowy Przedszkola w Wawrowie.
Skarbnik oznajmił, że nie ma zabezpieczonych środków na przygotowanie dokumentacji
projektowej, został złożony wniosek na przygotowanie oddziału przedszkolnego na sali
wiejskiej w Wawrowie.
Radna Krystyna zapytała, gdzie w budżecie zabezpieczono środki na ten projekt i jaka to
jest kwota.
Skarbnik udzielił odpowiedzi, że środki są ujęte w budżecie przedszkola.
Przewodniczący Komisji Damian Kochmański oznajmił, iż należy także rozwiązać
problem Szkoły w Janczewie, ponieważ do września już niedaleko, rozbudowy nie będzie,
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dojedzie klasa 8, jest oddział przedszkolny w budynku szkoły i w związku z tym sytuacja jest
trudna i wymagająca rozwiązania.
Sekretarz wyraził zdanie, że należy usiąść, głęboko przedyskutować kwestię Szkoły w
Janczewie i zdecydować o kierunkach działania. Według Sekretarza szkoła ma potencjał,
należy przystąpić do jej rozbudowy i pierwszą rzeczą jaką trzeba zrobić to dobudować nowe
skrzydło, aby pomieścić kolejne klasy i zagwarantować miejsca przedszkolne, następnie
dokonać modernizacji istniejącego już obiektu oraz wybudować halę sportową.
Przewodniczący Komisji Damian Kochmański ogłosił przerwę (godz. 1310-1325).
Przewodniczący Komisji Damian Kochmański poddał przedstawioną analizę pod
głosowanie.
Opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu: Komisja w drodze głosowania wyraziła opinię
pozytywną do przedstawionej analizy jednogłośnie – 5 głosami za.
Opinia Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa: Komisja w drodze głosowania wyraziła
opinię pozytywną do przedstawionej analizy jednogłośnie – 3 głosami za.
Ad. 7
Projekt zmian w Statucie Gminy Santok omówił Przewodniczący Komisji Damian
Kochmański, który poinformował, iż inicjatywa uchwałodawcza wyszła od Radnej Ireny
Furmańskiej oraz odczytał treść projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Damian Kochmański poddał pod głosowanie przyjęcie
proponowanych zmian w statucie.
Opinia Komisji Oświaty Kultury i Spotu (Komisja ds. Rodziny i Bezpieczeństwa
pracowała nad projektem na poprzednim posiedzeniu)
Komisja w drodze głosowania odrzuciła proponowane zmiany głosami: 0 za, 5 przeciw, 0
wstrzymujących.
Ad.8
Przewodniczący Komisji Damian Kochmański podsumował pracę Komisji Oświaty
Kultury i Sportu w 2017 roku oraz przedłożył Członkom Komisji propozycję planu pracy na
2018 rok.
Przewodniczący Komisji Damian Kochmański poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag i
propozycji zmian na maila lub w biurze rady.
Ponadto Przewodniczący oznajmił, aby Członkowie Komisji zastanowili się, czy spotkanie z
Dyrektorami szkół oraz przedszkoli w celu omówienia realizacji pracy w mijającym roku
szkolnym wspólne z Komisją Rodziny nie przenieść na kwartał III.
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Przewodniczący Komisji Rodziny Ireneusz Kucner oznajmił, iż jest to trafna sugestia i na
posiedzeniu Komisji także poruszył tę kwestię.
Ad. 9
Podczas omawiania punktu 12 porządku obrad tj. informacje, zapytania, wolne wnioski głos
zabrali:
Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, kiedy był ostatni zarząd w MG-6 i jaki
był poruszony temat na Zarządzie, ponieważ do Radnej doszło pismo, że podwyższono opłaty
za pojemnik na śmieci.
Skarbnik poinformował, iż nie było podwyżki opłat za śmieci, a jedynie wycofano pojemniki
o pojemności 80l i wprowadzono 60l oraz 120l ponieważ ustawodawca narzucił wielkość
pojemników.
Ad. 10
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Damian Kochmański w związku
z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął o godz. 1415 posiedzenie Komisji Oświaty
Kultury i Sportu oraz Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa.
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