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Protokół nr 39/2018 

Komisja Oświaty Kultury i Sportu 

z dnia 16 marca 2018r. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 38. 

4. Spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych – podsumowanie pracy klubów  

za 2017 rok. 

5. Stanowisko w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego w roku 2017. 

6. Informacje, zapytania, wolne wnioski. 

7. Zakończenie posiedzenia. 
 

Ad. 1 

Przewodniczący Komisji Damian Kochmański o godz. 15
20 

dokonał otwarcia posiedzenia 

witając wszystkich przybyłych i stwierdzając quorum. Komisja uczestniczyła w 4 osobowym 

składzie (nieobecny Radny Radosław Wołoszczuk). Spoza Komisji udział wzięli: Wójt 

Gminy Józef Ludniewski, Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak, Pani Dagmara Kowalicka-

Szymczak pełniąca obowiązki Kierownika CUW oraz przedstawiciele poszczególnych 

klubów sportowych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 2 

Komisja przyjęła przedstawiony porządek obraz jednogłośnie – 4 głosami za. 

 

Ad 3.  

Komisja przyjęła protokół nr 38 jednogłośnie – 4 głosami za. 

 

Ad. 4  

Sprawozdanie z pracy klubów za 2017 rok przedstawili kolejno: 

 

Przedstawiciel Klubu UKS Wawrów Adam Pawlak przedstawił sprawozdanie z pracy 

klubu. 

Tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ponadto Pan Adam Pawlak poinformował, iż w roku 2018 klub zamierza zamontować na 

boisku nowe ławeczki, zakupione przy pomocy Rady Sołeckiej, Wójta oraz dzięki 

zaangażowaniu rodziców. Klub ma zamiar zbudować drużynę seniorską rozpoczynającą 

funkcjonowanie od rundy jesiennej, która powróci do dawnej nazwy Warta Wawrów 

 i w związku z tym klub zwróci się do Radnych z prośbą o dofinansowanie.  

 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem jaką kwotę dofinansowania otrzymał klub w 

roku 2017 z gminy. 

 

Przedstawiciel Klubu UKS Wawrów Adam Pawlak odpowiedział, że 14 tyś. zł. 
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Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, czy klub posiada w użyczeniu boisko 

trawiaste. 

 

Przedstawiciel Klubu UKS Wawrów Adam Pawlak odpowiedział, że klub w użyczeniu ma 

boisko, a z orlika korzysta na takich samych zasadach jak inne kluby.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem na jaką liczbę drużyn osiągnięto wyniki 

wskazane w sprawozdaniu. 

 

Przedstawiciel Klubu UKS Wawrów Adam Pawlak poinformował, że: 

- zespół Żak zdobył 6 – ostatnie miejsce, 

- zespół Orlika zajął 4 miejsce – na 6 zespołów, 

- zespół Junior młodszy zajął 4 miejsce – na 6 zespołów. 

 

Przedstawiciel Klubu ISKRA Janczewo Wojciech Magrowski przedstawił sprawozdanie  

z pracy klubu. 

Tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem jak gra drużyna seniorska i na którym jest 

miejscu. 

 

Przedstawiciel Klubu ISKRA Janczewo Wojciech Magrowski odpowiedział, że drużyna 

seniorska zajęła 10 miejsce na 14 zespołów.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zapytała, czy klub sporadycznie korzysta z orlika dlatego, że nie 

może, czy dlatego, że nie chce. 

 

Przedstawiciel Klubu ISKRA Janczewo Wojciech Magrowski odpowiedział, że drużyna 

chciała skorzystać kilka razy z orlika, ale dostała informację (nie jest w stanie określić od 

kogo), że jest to niemożliwe, ponieważ właścicielem orlika jest UKS Wawrów.  

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, że szkoda, że Przedstawiciel Klubu nie wie od kogo 

otrzymał taką informację, ponieważ jest ona nieprawdziwa.  

 

Przedstawiciel Klubu ISKRA Janczewo Wojciech Magrowski dodał, że nie mógł 

korzystać z orlika również przez odbywające się prace remontowe, natomiast po ich 

zakończeniu i po ustaleniach z panem Wozińskim udostępniono klubowi orlik od godz. 16 do 

17, co jest niewystarczającą ilością czasu na przeprowadzenie treningu i jest zbyt wcześnie, 

ponieważ większość dzieci ma zajęcia pozalekcyjne, poza tym gdy drużyna z klubu pojawiła 

się o 16
30 

to orlik był już zajęty.  

 

Przewodniczący Komisji poinformował, iż powróci do tematu orlika oraz, że weźmie numer 

od Pana Wojciech Magrowskiego i zorientuje się, kto udzielił mu nieprawdziwych informacji 

dotyczących orlika.  
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Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy obowiązek ustawienia barierek 

dotyczy wszystkich klubów. 

 

Przedstawiciel Klubu ISKRA Janczewo Wojciech Magrowski odpowiedział, że tak i jego 

klub nie spełnia na chwile obecną tego wymogu. 

 

Przedstawiciel Klubu POLONIA Lipki Wielkie Jolanta Kruszyna dodała, że w klasie 

okręgowej wymóg ten jest obowiązkowy, a w A klasach jeszcze jest dopuszczany brak 

barierek, ale co do zasady powinny być.  

 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, czy Klub ISKRA Janczewo jest w stanie 

we własnym zakresie zrealizować wykonanie barierek. 

 

Przedstawiciel Klubu ISKRA Janczewo Wojciech Magrowski odpowiedział, że klub jest 

wstanie wykonać barierki, pod warunkiem, że będzie miał materiały. Ponadto Pan Wojciech 

Magrowski poinformował, iż z funduszu sołeckiego klub otrzymał środki, za które zakupił  3 

pary drzwi. 

 

Sprawozdanie z pracy klubu KASZTELANIA Santok odczytał Skarbnik, ponieważ 

przedstawiciele klubu byli nieobecni.  

 

Tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż nie ma pytań, ponieważ otrzymała sprawozdanie 

przed Komisją i nie zdążyła się przygotować 

 

Przedstawiciel Klubu POLONIA Lipki Wielkie Jolanta Kruszyna przedstawiła 

sprawozdanie z pracy klubu. 

 

Tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ponadto Pani Jolanta Kruszyna poinformowała, iż bieżące problemy z jakimi boryka się klub 

to: 

 awaria kilku zraszaczy,  

 stawek, który jest na całej długości boiska,  

 kosiarka, która się psuje, 

 krety niszczące boisko.  

 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem czy montażem piłkochwytów na boiskach 

zajmował się ten sam wykonawcza oraz czy ma określony termin na ich wykonanie.  

 

Wójt poinformował, że wykonawca został wyłoniony w przetargu i jeżeli nie dokończy 

montaży piłkochwytów to trzeba będzie wybrać nowego wykonawcę. 
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Przedstawiciel Klubu ISKRA Janczewo Wojciech Magrowski zapytał, czy któryś z 

klubów ma wertykulator i jeżeli nie, to może warto zastanowić się nad zakupem jednego 

wertykulatora, który będzie służył wszystkim klubom. 

  

Przedstawiciel Klubu POLONIA Lipki Wielkie Jolanta Kruszyna dodała, że potrzebny 

jest duży wertykulator, do ciągnika.  

 

Skarbnik zwrócił się z pytaniem, ile klub POLONIA otrzymał dotacji i innych przychodów.  

 

Przedstawiciel Klubu POLONIA Lipki Wielkie Jolanta Kruszyna odpowiedziała, że 

ogólnia kwota wynosiła  46 476 zł, w tym dotacji 43 500 zł.  

 

Przewodniczący Komisji poinformował, iż z przedłożonych sprawozdań wynika, że jedynie 

klub KASZTELANIA ma szanse na awans, a pozostałe kluby prawdopodobnie utrzymają się 

na obecnym poziomie, co jest ważną informacją dla Członków Komisji, ponieważ na tej 

podstawie określana jest wysokość dotacji. Na rok 2018 w budżecie zaplanowane są wyższe 

środki na kluby sportowe w porównaniu do roku ubiegłego.  

 

Skarbnik poinformował, iż w 2017 roku na dotacje dla klubów przeznaczono 160 000 zł, a 

UKS Wawrów otrzymał 15 000 zł dotacji, a nie 14 000 zł jak poinformował Pan Adam 

Pawlak. Ponadto Skarbnik przedłożył informację o wydatkach w 2017r. na obiekty (boiska) 

sportowe. 

 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, iż Klub Sportowy AZS AJP złożył sprawozdanie, 

które otrzymali członkowie komisji, natomiast klub  DELTA ze Starego Polichna nie złożył 

sprawozdania, nie jest obecny na Komisji przedstawiciel klubu i w imieniu komisji zostanie 

wysłana prośba o wyjaśnienie sytuacji. 

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmił, iż zamiast wysyłania pism, powinna być zmniejszona 

kwota dotacji dla klubu.  

 

Komisja nie wniosła zastrzeżeń do przedłożonych sprawozdań i zaopiniowała je 

pozytywnie. 

 

Ad. 5 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 

roku 2017 omówiła Pani Dagmara Kowalicka-Szymczak pełniąca obowiązki kierownika 

CUW. 

 

Treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 
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Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, czy różnica przedstawiona w kolumnie 10 

jest różnicą, ze średniej którą uzyskała gmina, a tą która jest najwyższa. 

 

Pani Dagmara Kowalicka-Szymczak pełniąca obowiązki kierownika CUW 

odpowiedziała, że jest to średnia, którą gmina miała osiągnąć i różnica, którą gmina musiała 

wypłacić z własnego budżetu, aby osiągnąć minimum. 

 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, czy to minimum gmina może podwyższyć, 

czy jest to obligatoryjnie ustalona kwota. 

 

Pani Dagmara Kowalicka-Szymczak pełniąca obowiązki kierownika CUW 

odpowiedziała, że jest to kwota określona, bazowa, do której należy się odnieść.  

 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy jest aktualne zestawienie na jakim poziomie awansu 

zawodowego jest najwięcej nauczycieli w gminie. 

 

Pani Dagmara Kowalicka-Szymczak pełniąca obowiązki kierownika CUW 

odpowiedziała, że najwięcej jest nauczycieli dyplomowanych i stanowią oni prawie 52 etaty. 

mianowanych – 20, kontraktowych - 15 i stażystów około 7.  

 

Przewodniczący Komisji poinformował, iż komisja nie może wyrazić stanowiska, a jedynie 

przychylić się to tych kwot, ponieważ musiały i zostały już wypłacone, jedynie należy mieć 

spostrzeżenie, że gmina dopłaca pieniądze do wynagrodzeń nauczycieli.  

 

Komisja nie wniosła zastrzeżeń do przedstawionego sprawozdania. 

 

Ad. 6 

Podczas omawiania punktu 8 porządku obrad tj. informacje, zapytania, wolne wnioski głos 

zabrali: 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, iż Sesja Rady Gminy planowana jest na dzień 10 

maja 2018r. 

 

Skarbnik dodał, że na sesji będzie musiał być zmieniony WPF, ponieważ czas realizacji 

projektu mariny się opóźnia, gdyż nie jest podpisana umowa i wydatki z bieżącego roku w 

większości przesuną się na rok 2019. Ponadto do WPF zostanie wprowadzone 

zagospodarowanie grodziska, ponieważ tej inwestycji nie ma i wydatki również będą w roku 

2019 oraz modernizacja Sali wiejskiej w Jastrzębniku, gdzie po kosztorysie wyszła 

niebagatelna kwota – 650 000 zł, a w ZIT jest 150 000 zł. 

 

Radna Renata Nowosad zwróciła się z pytaniem, co to oznacza dla Jastrzębnika. 

 

Skarbnik odpowiedział, że modernizacja Sali wiejskiej zostanie wprowadzona do WPF, aby 

ująć ją w Programie Gospodarki Niskoemisyjnej, natomiast samo przedsięwzięcie jest w tej 

chwili zawieszone, ponieważ po modernizacji w ramach ZIT muszą być osiągnięte wskaźniki.  

 

Przewodniczący Komisji poinformował, iż w szkole w Janczewie niestety pojawi się 

problem, ponieważ do 1 klasy zapisane są 22 osoby i będzie to najliczniejsza klasa w szkole, 
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ponadto kolejni rodzice pytają o miejsca i jeżeli będzie powyżej 25 dzieci w klasie to rodzi się 

duży problem z miejscem w szkole i należy zastanowić się nad rozwiązaniem.  

 

Radna Renata Nowosad zwróciła się z pytaniem, czy w tej sytuacji nie można by dowozić 

dzieci do innej szkoły. 

 

Przewodniczący Komisji oznajmił, iż należy się zastanowić nad takim rozwiązaniem, 

ponieważ jedyna szkoła, która wchodzi w grę to szkoła w Santoku, gdyż w Wawrowie nie ma 

miejsca.  

 

Radny Ireneusz Kucner oznajmił, iż należałoby się spotkać z rodzicami i przedstawić im tę 

propozycje, ponieważ postawienie ich przed faktem dokonanym może być przez nich źle 

odebrane.  

 

Ad. 7 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu w związku z wyczerpaniem porządku 

posiedzenia, zamknął o godz. 16
50

 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.  

 

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Krystosik          Damian Kochmański  

 

 

 


