Protokół nr 46/2018
Komisja ds. Rodziny i Bezpieczeństwa
5 lutego 2018r.
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Porządek posiedzenia:
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu nr 43 i 44 z posiedzenia Komisji Rodziny i Bezpieczeństwa.
Ferie zimowe organizowane przez GOK na terenie gminy Santok
Informacje, zapytania, wolne wnioski.
Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1
Przewodniczący Komisji Ireneusz Kucner o godz. 1200 dokonał otwarcia posiedzenia
witając wszystkich przybyłych i stwierdzając quorum. Komisja uczestniczyła w pełnym - 3
osobowym składzie. Spoza Komisji udział wzięli: Wójt Gminy Józef Ludniewski, Z-ca Wójta
Bogumił Ciborski, Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska oraz Pełnomocnik Wójta ds.
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Mariusz Śpiewanek.
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 nr 43 i 44 jednogłośnie – 3 głosami za.
Ad. 4
Informację na temat ferii zimowych organizowanych na terenie gminy Santok przedstawiła
Pani Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska oraz Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych Mariusz Śpiewanek.
Informacja pisemna stanowi załącznik do protokołu.
Pani Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska poinformowała, iż niektóre działania finansowane
są bezpośrednio przez GOK, a niektóre z funduszu przeciwalkoholowego.
Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Mariusz Śpiewanek
poinformował, iż ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi finansowane są trzy
przedstawienia teatralne.
Pani Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska dodała, że przedstawienia teatralne odbędą się na
zakończenie ferii - 23 lutego w 3 miejscowościach tj. w Gralewie o godz. 1715 przedstawienie
pt. „Królowa Śniegu”, w Janczewie o godz. 1600 także „Królowa Śniegu” i Lipkach Wielkich
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o godz. 1815 „Kot w butach”. Plakaty zostaną rozwieszone na dwa tygodnie przed
przedstawieniem, we wszystkich miejscowościach.
Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Mariusz Śpiewanek
oznajmił, iż organizując ferie On oraz Pani Dyrektor spotkali się z Wójtem, Z-cą Wójta oraz z
dyrektorami placówek oświatowych w celu przedstawienia propozycji, którymi była
organizacja:
 turniejów sportowych dla dzieci przez nauczycieli w-f ze szkoły w Lipkach Wielkich,
 Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego o puchar Wójta dla uczniów szkół średnich i
dorosłych, który odbędzie się 23 lutego o godz. 1700 w hali sportowej w Lipkach
Wielkich,
 Turnieju Piłki Siatkowej o puchar Wójta dla dorosłych, który odbędzie się 17 lutego o
godzinie 1100,
 wyjazdów dla dzieci w wieku szkolnym finansowanych z funduszu
przeciwalkoholowego, przy czym jedyną rolą szkoły byłoby wytypowanie opiekunów
spośród nauczycieli - zadeklarowała się Szkoła w Lipkach Wielkich, w której odbędą
się dwa wyjazdy, natomiast pozostałe szkoły się nie określiły.
Pani Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska dodała, że opiekun z GOK byłby zapewniony,
jednak wolałaby, aby w wycieczce uczestniczył nauczyciel, który zna dzieci. Dyrektor szkoły
w Wawrowie, poinformował, że nie ma nauczycieli, którzy zgodziliby się pełnić rolę
opiekuna, a Pani Dyrektor szkoły w Santoku będzie się kontaktować z Pełnomocnikiem.
Radna Krystyna Rajczyk zapytała, jaka jest reakcja Wójta na takie zachowanie dyrektorów.
Wójt oznajmił, iż uważa, że to nie jest wina dyrektorów lecz nauczycieli, którzy nie chcą
poświęcać swojego wolnego czasu i brać na siebie takiej odpowiedzialności.
Z-ca Wójta poinformował, iż poprosił o opinię prawną i uzyskał informację, iż nie ma
formalno-prawnej możliwości zmuszenia nauczycieli do takiego przedsięwzięcia, więc jest to
uzależnione od ich dobrej woli.
Radna Krystyna Rajczyk wyraziła zdanie, iż dziwi ją to, że w czasie ferii organizowane są
turnieje sportowe dla dorosłych, a nie dla dzieci.
Wójt zwrócił się z pytaniem, czy w szkołach, w których nauczyciele nie wyrazili zgody na
wyjazd było zainteresowanie wycieczką ze strony dzieci.
Pani Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska odpowiedziała, że nie ma takiej informacji,
ponieważ w tych szkołach nie była prowadzona rekrutacja. Pani Dyrektor poinformowała, że
GOK wyszedł z propozycją zorganizowania w okresie ferii warsztatów, na które rekrutacja
odbyła się w szkołach. Warsztaty organizowane będą na salach wiejskich we wszystkich
miejscowościach, w których są szkoły czyli Wawrów, Janczewo Santok i Lipki Wielkie,
o charakterze teatralnym oraz pt. zabawa z gliną. Dyrektorzy szkół informowali, iż w każdej
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szkole będą chętne dzieci. Kolejną formą spędzenia czasu zaproponowaną przez GOK są
zajęcia w bibliotekach, które odbędą się dwukrotnie w każdej bibliotece i będą to zajęcia w
formie zabawy z czytaniem oraz spotkań z autorami.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, czy wybrano już autora.
Pani Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska udzieliła odpowiedzi, że w Lipkach Wielkich
będzie Aleksandra Szymaniak, natomiast w bibliotece w Santoku Zenon Cichy.
Radna Krystyna Rajczyk zapytała, czy autorka zaproszona do Lipek Wielkich jest z terenu
Gminy.
Pani Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska udzieliła odpowiedzi, że autorka jest z Gorzowa
Wlkp.
Radna Krystyna Rajczyk zapytała, czy na terenie gminy nie ma żadnego autora.
Pani Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska oznajmiła, iż na pewno są i będzie starała się ich
odkrywać.
Radny Jerzy Stępień oznajmił, że jeżeli Pani Dyrektor nie znajdzie chętnych opiekunów na
wyjazd do Gorzowa dla dzieci to on może pełnić tę funkcję.
Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, ilu nauczycieli zatrudnionych jest w
gminie.
Z-ca Wójta udzielił odpowiedzi, że zatrudnionych jest ok. 90 nauczycieli.
Radny Ireneusz Kucner oznajmił, iż oferta zajęć w okresie ferii jest bogata, ale ważne jest to
aby frekwencja dzieci była wysoka. Ponadto poinformował, iż widział na stronie kina Helios
informację o akcji „Helios dla szkół”, co mogłoby być fajną alternatywą.
Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, że porażką jest postawa szkół dotycząca organizacji
wycieczek.
Pani Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska oznajmiła, iż jest to nowość dla szkół, ale ma
nadzieje, że w przyszłych latach pozostałe szkoły będą bardziej otwarte na współpracę.
Ad. 7
Podczas omawiania punktu 8 porządku obrad tj. informacje, zapytania, wolne wnioski głos
zabrali:
Radna Krystyna Rajczyk poinformowała, że w planie imprez organizowanych przez GOK
jest informacja, iż w czerwcu planuje się „Gminny Dzień Dziecka” w Wawrowie. Radna
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zapytała, czy jest to prawdziwa informacja, bo jeżeli tak, to uważa, że ktoś powinien to z nią
skonsultować, ponieważ zamówiony jest już Pan, który co rok prowadzi taką imprezę dla
sołectwa.
Pani Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska odpowiedziała, że dlatego wcześniej rozesłała
informację z kalendarzem imprez.
Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż na spotkaniu z przedsiębiorcami usiadła obok
mieszkańców Wawrowa, którzy przy oglądaniu prezentacji zwrócili się z pytaniem do
Radnej, czy Wawrów jest jeszcze w Gminie Santok, ponieważ nic się w nim nie robi. Radna
dodała, że nie jest przeciwnikiem realizowania inwestycji w innych sołectwach, ponieważ
zgadza się ze stwierdzeniem Wójta, iż wszyscy Radni pracują na konto całej gminy, ale po
obejrzeniu prezentacji Radna stwierdza, że w Wawrowie robi się niewiele i wypadałoby
mieszkańcom zrobić parking oraz drogę na osiedlu.
Wójt oznajmił, iż należy zacząć od tego, że w prezentacji nie były ujęte wszystkie zadania i
jeżeli czegoś nie było to wcale nie oznacza, że nie zostanie to zrealizowane. Ponadto Wójt
wyraził zdanie, iż nie zgadza się opinią Radnej, że w Wawrowie nic się nie dzieje, ponieważ
w planach jest droga, która będzie kosztowała 4 000 000 zł, ścieżka rowerowa ponad milion,
co już daje 5 milionów oraz wykonano już termomodernizację szkoły, która kosztowała
ok.1 000 000 zł. Wójt dodał, że zdaje sobie sprawę, iż podział środków na miejscowości nie
jest sprawiedliwy, ale były lata kiedy w poszczególnych miejscowościach robiło się więcej i
są lata kiedy robi się w innych.
Radna Krystyna Rajczyk poinformowała, iż mieszkańcy ul. Kwiatowej w Gralewie proszą o
poprawę drogi dojazdowej do posesji.
Wójt oznajmił, iż przy ul. Kwiatowej stoi jeden dom i droga równana była już kilkukrotnie, a
na dzień dzisiejszy w Gminie jest 100 km dróg gruntowych i szutrowych i będą one równane
po rozstrzygnięciu przetargu.
Ad. 9
Przewodniczący Komisji Ireneusz Kucner w związku z wyczerpaniem porządku
posiedzenia, zamknął o godz. 1300 posiedzenie Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa.
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