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Protokół nr 15/2019 

Komisja ds. Społecznych i oświatowych 

23 września 2019r. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli w celu omówienia realizacji pracy  

w mijającym roku szkolnym 2018/2019. 

4. Profilaktyka uzależnień w szkołach-spotkanie z pedagogami. 

5. Informacja o stanie realizacji planowanych inwestycji w placówkach oświatowych. 

6. Dowożenie dzieci do szkół.  

7. Podsumowanie wakacji organizowanych przez GOK oraz OPS. 

8. Informacje o działalności OPS za I półrocze. 

9. Dożywianie dzieci w nowym roku szkolnym. 

10. Sprawy bieżące OPS. 

11. Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

12. Zakończenie posiedzenia. 

 

 Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

Z-ca Przewodniczącego Komisji Zbigniew Łukasiewicz  o godz. 13
05

 dokonał otwarcia 

posiedzenia witając wszystkich przybyłych i stwierdzając quorum. Komisja uczestniczyła w 8 

osobowym składzie, co stanowi pełny skład Komisji. Spoza Komisji udział wzięli: Wójt 

Paweł Pisarek, Z-ca Wójta Damian Kochmański, Sekretarz Krzysztof Karwatowicz, 

Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak, Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli na terenie 

gminy Santok oraz Pedagodzy Szkół.  

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad.   

Komisja w drodze głosowania jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. 3 i Ad. 4 

Spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli w celu omówienia realizacji pracy  

w mijającym roku szkolnym 2018/2019./ Profilaktyka uzależnień w szkołach-spotkanie z 

pedagogami. 

 

Informację o realizacji pracy w mijającym roku szkolnym 2018/2019 oraz profilaktyka 

uzależnień w szkołach omówili przedstawiciele poszczególnych placówek oświatowych 

kolejno: 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wawrowie Roman Szambelan.  

- informacja pisemna stanowi załącznik do protokołu. 
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Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z następującymi pytaniami:  

 w jakim pomieszczeniu funkcjonuje świetlica. 

 w czym przeszkadza podbitka w pracy nauczyciela, 

 dlaczego w informacji nie wyszczególniono  środków z  funduszu sołeckiego, 

 

Dyrektor SP w Wawrowie odpowiedział na zadane kolejno pytania: 

 jest jeden gabinet w szkole, w który spełnia podwójną role, ponieważ oprócz świetlicy 

odbywają się w nim zajęcia, 

 chodzi o wygląd, ponieważ każde uderzenie np. piłką powoduje, że odpada część 

podbitki, 

 nieujęcie środków z funduszu sołeckiego jest niedopatrzeniem, 

 

Radny Ireneusz Kucner zwrócił się z pytaniem, czy jest możliwość powiększenia szatni  

w szkole. 

 

Dyrektor SP w Wawrowie udzielił odpowiedzi, że nie ma możliwości, jednak gdyby został 

zlikwidowany oddział przedszkolny w szkole to można by utworzyć szatnie i wtedy można 

przyjąć więcej uczniów do szkoły. 

 

Wójt oznajmił, iż wydatki na wynagrodzenia w SP w Wawrowie to 1 141 374 zł, subwencja 

to 1 019 469 zł, co oznacza, że 120 tys. zł z dochodów własnych gmina dokłada do wypłat dla 

nauczycieli. Wprowadzenie 12-14 uczniów spowodowałoby, że subwencja pokryje koszty 

związane z wynagrodzeniem nauczycieli, natomiast gmina musi sobie zdawać sprawę, że na 

wydatki rzeczowe przy tej sieci szkół będzie musiała wydawać pieniądze ze środków 

własnych, ale dążenie do tego, aby subwencja pokryła chociaż wynagrodzenia jest 

priorytetowym zadaniem organu prowadzącego i dyrektora szkoły. Dlatego w danej chwili  

w klasach 4-8 bez żadnych nakładów inwestycyjnych z wyjątkiem kosztów kupna szafki dla 

ucznia można zwiększyć ilość uczniów. Obręb szkolny SP w Wawrowie to wyłącznie dzieci 

 z Wawrowa i biorąc pod uwagę to, ile dzieci uczęszcza do szkół w Gorzowie Wlkp. to 

pozyskanie każdego nowego ucznia wiąże się z większą subwencją.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy zdarzyło się, że Dyrektor odmówił 

przyjęcia ucznia do szkoły ze względu na szatnie. 

 

Dyrektor SP w Wawrowie udzielił odpowiedzi, że taka sytuacja miała miejsce.  

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich  Ferdynand Sańko.  

- informacja pisemna stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy remont boiska zrobi firma, która je 

zniszczyła oraz czy obiecana przez byłego Wójta kwota pieniędzy na remont dachu 

zniszczonego przez maszt została przekazana. 

  

Dyrektor SP w Lipkach Wielkich poinformował, iż w jest w kontakcie z osobą od 

inwestycji i obiecano mu, iż do końca tygodnia boisko zostanie naprawione. Ponadto dyrektor 

dodał, że ustalił z Wójtem, iż nie ma sensu teraz naprawiać dachu, ponieważ maszt cały czas 

pracuje, a remont zostanie przeprowadzony niezwłocznie po zakończeniu projektu  

i demontażu masztu.  
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Radny Tomasz Żarski zwrócił się z pytaniem, czy nawodnienie na boisku dyrektor robił  

z własnych środków, czy zrobiła to firma, która odpowiada za zniszczenie boiska.  

 

Dyrektor SP w Lipkach Wielkich poinformował, iż nawodnienie zrobił z własnych środków 

na co przeznaczył ok 7 tys. zł.  

 

Wójt poinformował, iż gmina będzie czynić starania, aby wyegzekwować od firmy włożone 

środki własne.  

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Santoku Marta Bobrowska.  

- informacja pisemna stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Ireneusz Kucner zwrócił się z pytaniem, jak wygląda sytuacja z ogrzewaniem,  

czy piece nadal niedomagają.  

 

Dyrektor SP w Santoku oznajmiła, że piece są po prostu stare i podejmowane są już 

rozmowy, aby podjąć działania usprawniające piece. Instalacja ogrzewająca sale ma 50 lat,  

a piece 30. 

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż z informacji jaką uzyskała z gminy wynika,  

że szkoła w Santoku najbardziej obciąża budżet gminy i zwróciła się z pytaniem, z czego to 

wynika oraz na czym polega biurokracja wskazywana w informacji jako utrudnienie  

i czy obowiązkiem jest stworzenie placu zabaw przy szkole. 

 

Dyrektor SP w Santoku oznajmiła, że nie ma obowiązku stworzenia placu zabaw, jednak 

rodzice o niego wnioskują. Biurokracji jest bardzo dużo i to nie tylko w szkole w Santoku, ale 

we wszystkich placówkach, a odnośnie kosztów Pani Dyrektor poinformowała, iż wynikają 

one ze specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z obwodu szkoły, którzy są na ścieżkach 

edukacyjnych orzeczonych przez poradnie.  

 

Radny Marian Tomkiewicz zwrócił się z pytaniem, w jaki sposób wykorzystywana jest sala 

gimnastyczna, czy jest wynajmowana.  

 

Dyrektor SP w Santoku oznajmiła, że sala sportowa służy przede wszystkim na potrzeby 

szkoły, na której odbywają się także zajęcia pozalekcyjne i dopiero po godz. 17 może być 

wynajmowana klubom sportowym, które mają bonifikatę, dlatego nie przybywa z tego tytułu 

dużo środków. Ponadto uczniowie ze szkoły w ubiegłym roku brali udział w projekcie 

ekologicznym i posadzili na terenach przydomowych ok 4 500 drzew. Projekt ten został 

zauważony i w tej chwili na bazie projektu uczniów z Santoka będą bazowały szkoły  

we Włoszech.  

  

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janczewie Małgorzata Jaśkowiak-Kochmańska.  

- informacja pisemna stanowi załącznik do protokołu. 
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Radna Krystyna Podsiadło oznajmiła, iż jest pełna podziwu dla Pani Dyrektor SP  

w Janczewie za to, że po raz pierwszy w historii szkoły, dzieci z klasy pierwszej mają tak 

dobre warunki do nauki. Należy dążyć do tego, aby powstała sala gimnastyczna przy szkole, 

ponieważ to rozwiąże wiele problemów wymienionych w sprawozdaniu, a potrzeby szkoły  

są ogromne. 

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż szkoła w Janczewie jest mała, a koszty na jednego 

ucznia są bardzo wysokie w porównaniu do innych szkół. Radna zwróciła się z pytaniem, czy 

przedszkole w Janczewie zostało zawieszone, czy zlikwidowane.  

 

Dyrektor SP w Janczewie udzieliła odpowiedzi, że oddział przedszkolny został zawieszony, 

ponieważ do dnia dzisiejszego nikt go nie zlikwidował.  

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Wawrowa przedstawił informację   z prowadzonej 

profilaktyki  uzależnień w szkołach. 

- informacja pisemna stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pedagog Szkolny ze Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich Pani Magdalena Ring 

przedstawiła informację   z prowadzonej profilaktyki  uzależnień w szkołach. 

- informacja pisemna stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pedagog Szkolny ze Szkoły Podstawowej w Santoku Pani Małgorzata Sosnowska 
przedstawiła informację z prowadzonej profilaktyki  uzależnień w szkołach. 

- informacja pisemna stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pedagog Szkolny ze Szkoły Podstawowej w Janczewie Pani Magdalena Mania  
przedstawiła informację z prowadzonej profilaktyki  uzależnień w szkołach. 

- informacja pisemna stanowi załącznik do protokołu. 

 

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wawrowie Magdalena Szostak.  

- informacja pisemna stanowi załącznik do protokołu. 

 

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Santoku Marta Tyszecka.  

- informacja pisemna stanowi załącznik do protokołu. 

 

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Lipkach Wielkich Hanna Szostak.  

- informacja pisemna stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, dlaczego Pani Dyrektor nie przyjęła 

dzieci do przedszkola skoro są w nim wolne miejsca. 

 

Dyrektor GP w Lipkach wielkich udzieliła odpowiedzi, że w przedszkolu są dwie grupy  

6 latków, czyli w jednej grupie jest 21 5-6 latków, a w drugiej 22 5-6 latków, natomiast  
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w najmłodszej grupie jest 25 dzieci i jest to grupa pełna. Wolne miejsca są w grupie 5-6 

latków, ale nie można do niej dołączyć 4 latków.    

 

Ad. 5 

Informacja o stanie realizacji planowanych inwestycji w placówkach oświatowych. 

 

Informację o stanie realizacji planowanych inwestycji przedstawiła Kierownik CUW 

Dagmara Kowalicka-Szymczak.  

 

Ad. 6 

Dowożenie dzieci do szkół.  

 

Kierownik CUW Dagmara Kowalocka-Szymczak przedstawiła informację. 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu.  

 

Radna Krystyna Podsiadło zwróciła się z pytaniem, ile dzieci z Janczewa będzie 

dowożonych do przedszkola w Santoku i skąd będą te dzieci. 

 

Kierownik CUW Dagmara Kowalocka-Szymczak poinformowała, że będzie to 10 dzieci 

dowożonych z kolonii i z Górek, ponieważ nie będą dowożone dzieci, które mieszkają  

w promieniu mniejszym niż 3 km od placówki.  

 

Radna Krystyna Podsiadło zwróciła się z pytaniem, ile dzieci mieści się w busie jeżdżącym 

na trasie w Janczewie. 

 

Kierownik CUW Dagmara Kowalocka-Szymczak udzieliła odpowiedzi, że bus może 

zabrać 21 osób z kierowcą i opieką.  

 

Wójt poinformował, iż poprzednio funkcjonowała zasada, że wszystkie dzieci po drodze były 

zabierane i to powodowało, że każdy oczekiwał, że gmina będzie organizować kolejne 

przystanki. Natomiast Wójt uważa, że wszyscy powinni być traktowani w jednakowy sposób  

i rozumie intencje Radnej Krystyny Podsiadło, bo to nie jest problem zabrać 5 dodatkowych 

dzieci, ale za chwile zgłoszą się kolejni rodzice i okaże się, że będzie potrzeba uruchomienia 

nowego kursu.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy odbyło się w Czechowie spotkanie  

z rodzicami w związku ze zmianą obwodu szkolnego. 

 

Wójt poinformował, iż nie było spotkania, natomiast wysłano pismo do rodziców, którzy 

podpisali się pod pismem skierowanym do Wójta w przedmiotowej sprawie.  

 

Przewodniczący Komisji ogłosił przerwę (godz. 15
00

). Po przerwie (godz. 15
10

) komisja 

kontynuowała obrady zgodnie z porządkiem posiedzenia.  

 

Ad. 7 

Podsumowanie wakacji organizowanych przez GOK oraz OPS. 

 

Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska przedstawiła informację. 
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Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 8  

Informacje o działalności OPS za I półrocze. 

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak przedstawiła informację. 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, na czym polegał projekt „skuteczni  

i nowocześni”.   

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak udzieliła odpowiedzi, że jest to projekt mający na celu 

oddzielenie pracy socjalnej od pracy administracyjnej, w tym projekcie brali udział 

pracownicy OPS. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, kto decyduje o zlikwidowaniu niebieskiej 

karty w rodzinie.   

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak udzieliła odpowiedzi, że o zakończeniu niebieskiej karty 

decyduje zespół.  

 

Ad. 9 i Ad. 10 

Dożywianie dzieci w nowym roku szkolnym / Sprawy bieżące OPS. 

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak przedstawiła informację. 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu.  

 

Radna Krystyna  Podsiadło opuściła posiedzenie komisji (godz. 15
45

). Od tego momentu w 

posiedzeniu uczestniczyło 7 Radnych..  

 

Ad. 11 

Informacje, zapytania, wolne wnioski.   

W bieżącym punkcie dyskusji nie podjęto.  

 

Ad. 12 

Zakończenie posiedzenia.  

Z-ca Przewodniczącego Komisji Zbigniew Łukasiewicz w związku z wyczerpaniem 

porządku posiedzenia, zamknął o godz. 15
46

 posiedzenie Komisji ds. Społecznych  

i Oświatowych.  

 

Protokolant        Z-ca Przewodniczącego Komisji  

 

Joanna Krystosik           Zbigniew Łukasiewicz 


