
1 

 

  Protokół nr 3/2019 

Komisja ds. Społecznych i oświatowych 

30 stycznia 2019r. 

 

Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu nr 1/2018 oraz 2/2018  

4. Wypracowanie planu pracy Komisji na rok 2019.  

5. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji.  

6. Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

7. Zakończenie posiedzenia.   

  

 

Ad. 1 

Przewodnicząca Komisji Renata Szostak o godz. 10
05

 dokonała otwarcia posiedzenia witając 

wszystkich przybyłych i stwierdzając quorum. Komisja uczestniczyła w 9 osobowym składzie 

– co stanowi pełny skład Komisji. Spoza Komisji udział wzięli: Z-ca Wójta Damian 

Kochmański, Sekretarz Gminy Krzysztof Karwatowicz. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 2 

Porządek obrad komisja przyjęła jednogłośnie 9 głosami za. 

 

Ad. 3  

Komisja w drodze głosowania przyjęła protokół nr 1/2018 – jednogłośnie 9 głosami za. 

Komisja w drodze głosowania przyjęła protokół nr 2/2018 – jednogłośnie 9 głosami za. 

 

Ad. 4 

Podczas omawiania pkt 4 porządku obrad tj. wypracowanie planu pracy Komisji na rok 2019 

głos zabrali: 

 

Marian Tomkiewicz oznajmił, iż w planie pracy brakuje punktu dotyczącego strategii 

szkolnictwa w gminie, ponieważ należy podjąć działania już w roku bieżącym w tym 

zakresie.  

 

Z-ca Wójta poinformował, iż gmina już pracuje nad strategią i czy Komisja zawrze ten temat 

w planie pracy, czy nie to działania i tak będą podjęte przy współpracy z Radnymi.    

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem dlaczego w II kwartale w pkt 7 

wymienione są tylko dwie miejscowości tj. Wawrów i Janczewo. 
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Sekretarz udzielił odpowiedzi, że intencją wymienienia tych  dwóch jednostek jest kwestia 

związana z polityką inwestycyjną gminy. Gmina posiada infrastrukturę w Santoku i Lipkach 

Wielkich w zakresie szkół w rozmiarach przekraczających potrzeby, w przypadku przedszkoli 

w wystarczającym zakresie, natomiast w przypadku Janczewa i Wawrowa zarówno  

w zakresie szkół jak i przedszkoli stoimy przed koniecznością podjęcia decyzji o charakterze 

organizacyjnym i inwestycyjnym.    

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy są już jakieś plany dotyczące szkoły 

 i przedszkola w Wawrowie. 

 

Z-ca Wójta udzielił odpowiedzi, iż plany nie są jeszcze skonkretyzowane, a nie chce na ten 

moment  przedstawiać  propozycji i terminów bez pokrycia.  

 

Komisja uwzględniła sugestię Radnego Mariana Tomkiewicza i wprowadzono w II kwartale 

w pkt 7 zapis  „oraz dyskusja nad systemem oświaty w gminie.” 

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie plan pracy ze zmianą. 

Opinia Komisji 

Komisja w drodze głosowania przyjęła plan pracy ze zmianą jednogłośnie 9 głosami za. 

 

Tekst planu pracy stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 5 

Podczas omawiania pkt 5 porządku obrad tj. wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji głos 

zabrali: 

 

Przewodnicząca Komisji poprosiła o zgłaszanie kandydatur. 

 

Radny Marian Tomkiewicz zgłosił kandydaturę Zbigniewa Łukasiewicza, który wyraził 

zgodę.  

 

Przewodnicząca Komisji zaproponowała kandydaturę Radnej Krystyny Podsiadło, która nie 

wyraziła zgody. 

 

Komisja w drodze głosowania wybrała Radnego Zbigniewa Łukasiewicza na Z-cę 

Przewodniczącego Komisji – jednogłośnie 8 głosami za, 1 wstrzymującym.  

 

 

Ad. 6 

Podczas omawiania pkt 6 porządku obrad tj. informacje, zapytania, wolne wnioski głos 

zabrali: 
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Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, że chciałaby pozyskać informację na temat ferii, a 

mianowicie, gdzie się odbywały, kto z nich korzystał, kto prowadził zajęcia, jaki był koszt 

organizacji ferii. Ponadto Radna zapytała, dlaczego nie było komisji objazdowej w czasie 

ferii. 

 

Z-ca Wójta oznajmił, iż komisja ma w planie pracy punkt „podsumowanie ferii zimowych 

organizowanych przez GOK”. 

 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż ma wiedzę na temat organizowanych ferii, 

ponieważ jest w kontakcie z Panią Dyrektor GOK, jednak nie jest w tej chwili przygotowana 

do tego, aby udzielić odpowiedzi ile dzieci korzystało z zajęć, jednak na pewno były one 

organizowane w Janczewie, Santoku i w Lipkach Wielkich dodatkowo do tych miejscowości 

był organizowany transport przez GOK. Przewodnicząca oznajmiła, iż o szczegółowe 

sprawozdanie poprosi Panią Dyrektor GOK i na następnej Komisji będzie ono przedłożone.  

 

Radna Krystyna Rajczyk poprosiła, aby w sprawozdaniu Pani Dyrektor GOK była 

informacja, czy zajęcia organizowane w czasie ferii był prowadzone przez pracowników 

GOK, czy przez osoby z zewnątrz.  

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz podziękował za powierzenie mu funkcji Zastępcy 

Przewodniczącego Komisji.  

 

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z pytaniem, czy było odwołanie w sprawie sali 

wiejskiej w Płomykowie. Ponadto Przewodnicząca zapytała, czy jest możliwość remontu 

gabinetu ginekologicznego w Santoku, ponieważ odór i warunki w tej chwili są złe.  

 

Z-ca Wójta oznajmił, iż musi się zapoznać z warunkami na jakich Pani Doktor korzysta 

 z gabinetu i sprawdzić rzeczywisty stan tego lokalu, przed podjęciem czynności.  

 

Radny Tomasz Żarski zwrócił się z pytaniem, czy stan techniczny sali wiejskiej  

w Ludzisławicach pozwala na korzystanie z sali oraz czy planowany remont będzie 

wykonany. 

 

Sekretarz udzielił odpowiedzi, iż złożono wniosek do PROW, jednak Gmina Santok takiego 

dofinansowania nie otrzymała, ponieważ punktowanie zależy od pewnych warunków 

panujących w poszczególnych gminach, a Gmina Santok ma za wysokie dochody  

w przeliczeniu na mieszkańca. Ponadto Sekretarz poinformował, iż na ten moment nie potrafi 

udzielić odpowiedzi odnośnie stanu technicznego sali, jednak poprosi Panią Kierownik 

RGKROŚ, która odpowiada za istniejący stan budynków komunalnych oraz Kierownika 

RRG, który dysponuje dokumentacją techniczną budynku o udzielenie odpowiedzi.  
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Radna Mirosława Porańczyk oznajmiła, iż sala wiejska w Lipkach Wielkich jest w bardzo 

złym stanie technicznym mimo to, iż remont był 8 lat temu , ponadto ludzie nie chcą 

korzystać z niej ze względu na wysokie koszty wynajmu.  

 

Z-ca Wójta oznajmił, iż planowane jest utworzenie takiej funkcji jak opiekun sali, który 

będzie odpowiedzialny za utrzymanie porządku w niej i odpowiednie administrowanie 

budynkiem, natomiast w kwestii kosztów związanych z wynajęciem sali to kompetencja 

ustalania stawek będzie teraz należała do Wójta, który na pewno weźmie pod uwagę stan 

techniczny sali.  

 

Radny Ireneusz Kucner zwrócił się z pytaniem, czy Wójt podejmował już w drodze 

zarządzenia decyzję o wysokości stawki za wynajem jakiejkolwiek sali. 

 

Z-ca Wójta udzielił odpowiedzi, że jeszcze żadnego zarządzenia nie było.  

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz zwrócił się  z pytaniem, czy w szkołach na terenie gminy 

będą odbywały się protesty nauczycieli.  

 

Z-ca Wójta udzielił odpowiedzi, że aktualnie w szkołach nie ma żadnych protestów i nie ma 

od dyrektorów żadnych sygnałów, aby funkcjonowanie szkół było zagrożone.  

 

Przewodnicząca Komisji oznajmiła, iż jest członkiem  Stowarzyszenia Pomocna Dłoń,  pisze 

różne projekty i prosi o zgłaszanie potrzeb w poszczególnych miejscowościach.  

 

Radna Mirosława Porańczyk oznajmiła, iż dwa lata temu razem z pracownikami CIS 

posprzątano park w Lipkach Wielkich, po czym przyjechała Komisji i poinformowała,  

że będzie rewitalizacja parku. W związku z tym Radna zwróciła się z pytaniem,  

czy ta rewitalizacja będzie wykonana.  

 

Sekretarz poinformował, iż projekt rewitalizacji parku w Lipkach Wielkich jest sporządzony, 

jednak wszystko zależy od decyzji w jakich latach, które inwestycje będą realizowane, 

ponieważ rozmiary budżetu są wszystkim Radnym znane.  

 

Radny Marian Tomkiewicz zwrócił się z pytaniem, czy gmina ma informację, czy podjęte 

są działania w sprawie przejścia dla pieszych przy szkole w Wawrowie.  

 

Sekretarz poinformował, iż spotkanie Wójta z Marszałkiem odbędzie się 31 stycznia 2019r., 

na którym na pewno zostanie poruszony temat przejścia dla pieszych. Ponadto gmina 

zadeklarowała chęć partycypowania w kosztach realizacji tego przedsięwzięcia jednak 

odpowiedz z Województwa była taka, iż zbadano wielkość ruchu we wskazanym miejscu,  

nie stwierdzono wypadków z pieszymi i określono bardzo małą liczbę pieszych.  
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Z-ca Wójta dodał, iż odbyło się spotkanie z przedstawicielem Zarządu Dróg Wojewódzkich  

i wstępne ustalenia zostały poczynione m.in. zasadność spowolnienia ruchu przed Szkołą  

w formie wyspy spowalniającej, a za tym idą działania w kwestii wyznaczenia 

umiejscowienia przejścia dla pieszych.  

  

Radna Mirosława Porańczyk zwróciła się z pytaniem, czy można zamontować w Lipkach 

Wielkich światła zwalniające.  

 

Sekretarz poinformował, iż na Komisjach Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego sprawy,  

o których powiedziała Radna Mirosława Porańczyk były przedstawiane projektantom  

i w projekcie prawdopodobnie światła są przewidziane od strony Santoka.  

 

Ad. 12 

Przewodnicząca Komisji Renata Szostak w związku z wyczerpaniem porządku 

posiedzenia, zamknęła o godz. 11
30

 posiedzenie Komisji ds. Społecznych i Oświatowych.  

 

 

Protokolant         Przewodnicząca Komisji  

 

Joanna Krystosik           Renata Szostak 


