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  Protokół nr 10/2019 

Komisja ds. Społecznych i oświatowych 

13 czerwca 2019r. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 3/2019 oraz 5/2019. 

4. Wakacje - wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany przez GOK oraz OPS. 

5. Informacja o stanie technicznym i użytkowym ogólnodostępnych placów zabaw na 

terenie gminy Santok.  

6. Przedstawienie  projektów  organizacyjnych  placówek  oświatowych  na  nowy  rok 

szkolny (miedzy innymi sytuacja w Szkole Podstawowej w Janczewie/Wawrowie, 

przedszkole w Janczewie/Wawrowie) oraz dyskusja nad systemem oświaty w gminie.  

7. Ocena realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018r, 

8. Ocena zasobów pomocy społecznej. 

9. Sprawy bieżące OPS.  

10. Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

11. Zakończenie posiedzenia. 

 

 Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

Przewodnicząca Komisji Renata Szostak o godz. 12
05

 dokonała otwarcia posiedzenia witając 

wszystkich przybyłych i stwierdzając quorum. Komisja uczestniczyła w 7 osobowym składzie 

(nieobecna Radna Mirosława Porańczyk oraz Radna Katarzyna Szafrańska). Spoza Komisji 

udział wzięli: Wójt Gminy Paweł Pisarek, Z-ca Wójta Damian Kochmański, Kierownik CUW 

Dagmara Kowalicka-Szymczak, Kierownik OPS Anita Łukowiak, Inspektor ds. Komunikacji 

Społecznej Joanna Rogoza. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad.   

 

Inspektor ds. Komunikacji Społecznej Joanna Rogoza wniosła o zmianę w porządku 

posiedzenia polegającą na zmianie kolejności punktu 7 w miejsce 3. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała wniosek pod głosowanie. 

Komisja przyjęła wniosek w drodze głosowania  jednogłośnie – 7 głosami za. 

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Ocena realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018r, 

 

4. Przyjęcie protokołu nr 3/2019 oraz 5/2019. 
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5. Wakacje - wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany przez GOK oraz OPS. 

6. Informacja o stanie technicznym i użytkowym ogólnodostępnych placów zabaw na 

terenie gminy Santok.  

7. Przedstawienie  projektów  organizacyjnych  placówek  oświatowych  na  nowy  rok 

szkolny (miedzy innymi sytuacja w Szkole Podstawowej w Janczewie/Wawrowie, 

przedszkole w Janczewie/Wawrowie) oraz dyskusja nad systemem oświaty w gminie.  

8. Ocena zasobów pomocy społecznej. 

9. Sprawy bieżące OPS.  

10. Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

11. Zakończenie posiedzenia. 

 

Porządek obrad ze zmianą komisja przyjęła jednogłośnie - 7 głosami za. 

 

Ad. 3 

Ocena realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018r. 

 

Sprawozdanie omówiła Pani Inspektor ds. komunikacji społecznej Joanna Rogoza. 

Tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz zwrócił się z pytaniem, czy zwroty do których są zobligowane 

kluby są oprocentowane. 

 

Inspektor ds. komunikacji społecznej Joanna Rogoza udzieliła odpowiedzi, że są naliczane 

odsetki, ponieważ wynika to z ustawy o finansach publicznych 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się pytaniem, z jakiego powodu były zwroty. 

 

Inspektor ds. komunikacji społecznej Joanna Rogoza udzieliła odpowiedzi,  

że  w pierwszym półroczu klub ze Starego Polichna zwracał dotację, ponieważ nie została 

wykorzystana w całości, natomiast w drugim półroczu została ona niewłaściwie 

wydatkowana.  

 

Radny Marian Tomkiewicz zwrócił się z pytaniem, czy kluby mają informację o tym w jaki 

sposób mogą wykorzystywać środki. 

 

Inspektor ds. komunikacji społecznej Joanna Rogoza udzieliła odpowiedzi, że ona oraz 

Skarbnik zawsze są do dyspozycji klubów w tych kwestiach, ponadto w umowie są zawarte 

regulacje w jaki sposób można środki wydatkować.  

 

Do posiedzenia Komisji dołączyła Radna Mirosława Porańczyk (godz. 12
20

). Od tego 

momentu Komisja obradowała w 8 osobowym składzie. 

 

Radny Marian Tomkiewicz zwrócił się z pytaniem, czy nieodpowiednie rozliczenie się 

klubu z dotacji ma wpływ na jego ocenę w kolejnym konkursie. 
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Inspektor ds. komunikacji społecznej Joanna Rogoza udzieliła odpowiedzi, że nie ma 

wpływu, ponieważ gmina nie ma prawa ich ukarać w żaden sposób.  

 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż po ostatnim posiedzeniu komisji, na której 

kluby przedstawiały sprawozdanie z działalności, wspólnie z Inspektor ds. komunikacji 

społecznej Joanną Rogozą opracowały formularz, na podstawie którego komisje będą 

przygotowywać sprawozdania dla komisji.  

 

Przewodnicząca Komisji poddała przedłożone sprawozdanie pod głosowanie. 

Opinia Komisji 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do sprawozdania. 

Wyniki głosowania: 

1) Renata Szostak – za 

2) Ireneusz Kucner – za 

3) Zbigniew Łukasiewicz – za 

4) Krystyna Podsiadło – za 

5) Mirosława Porańczyk - wstrzymany 

6) Krystyna Rajczyk – za 

7) Marian Tomkiewicz – za 

8) Tomasz Żarski – za. 

 

Ad. 4 

Przyjęcie protokołu nr 3/2019 oraz 5/2019. 

 

Protokół nr 3/2019 Komisja w drodze głosowania przyjęła jednogłośnie – 8 głosami za. 

Protokół nr 5/2019 Komisja w drodze głosowania przyjęła jednogłośnie – 8 głosami za. 

  

Ad. 5 

Wakacje - wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany przez GOK oraz OPS. 

 

Informację przedłożyła Pani Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Ireneusz Kucner zwrócił się z pytaniem,  czy plan zajęć przygotowany przez GOK 

będzie realizowany wspólnie z Gminną Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

 

Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska udzieliła odpowiedzi, że Komisja częściowo będzie 

finansowała „Masterchefa” i spektakle teatralne.    

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedłożoną informację. 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do przedłożonej informacji. 

Wyniki głosowania: 
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1) Renata Szostak – za 

2) Ireneusz Kucner – za 

3) Zbigniew Łukasiewicz – za 

4) Krystyna Podsiadło – za 

5) Mirosława Porańczyk - za 

6) Krystyna Rajczyk – za 

7) Marian Tomkiewicz – za 

8) Tomasz Żarski – za. 

 

Ad. 6 

Informacja o stanie technicznym i użytkowym ogólnodostępnych placów zabaw na terenie 

gminy Santok.  

 

Informację przedłożyła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedłożoną informację. 

Opinia Komisji  

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do przedłożonej informacji. 

Wyniki głosowania: 

1) Renata Szostak – za 

2) Ireneusz Kucner – za 

3) Zbigniew Łukasiewicz – za 

4) Krystyna Podsiadło – za 

5) Mirosława Porańczyk - za 

6) Krystyna Rajczyk – za 

7) Marian Tomkiewicz – za 

8) Tomasz Żarski – za. 

 

Ad. 7 

Przedstawienie  projektów  organizacyjnych  placówek  oświatowych  na  nowy  rok szkolny 

(miedzy innymi sytuacja w Szkole Podstawowej w Janczewie/Wawrowie, przedszkole  

w Janczewie/Wawrowie) oraz dyskusja nad systemem oświaty w gminie.  

 

Informację przełożyła Pani Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak omawiając 

kolejno następujące placówki: 

 Lipki Wielkie; 

 Gminne Przedszkole w Wawrowie; 

 Gminne Przedszkole w Santoku; 

 Szkoła Podstawowa w Santoku; 

 Szkoła Podstawowa w Wawrowie; 

 Szkołą Podstawowa w Lipkach Wielkich. 

 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 
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Informację w zakresie Oświaty w Gminie Santok, Grupy przedszkolne oraz klasy pierwsze 

szkół podstawowych, nabór na rok szkolny 2019/2020 omówił Z-ca Wójta Damian 

Kochmański. 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Inspektor ds. inwestycji Katarzyna Majdańska uzupełniła informację i oznajmiła, iż gmina 

chce pozyskać środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, wniosek  

o dofinansowanie projektu będzie złożony w przyszłym tygodniu i będzie opiewał na kwotę 

ok 350 do 400 tyś. zł, 85% wartości kosztów kwalifikowanych będzie stanowiło 

dofinansowanie projektu, który będzie realizowany w okresie 12 miesięcy, a przez dwa lata 

trzeba będzie  utrzymać ofertę realizacji projektu. W ramach realizacji projektu zostaną 

utworzone miejsca przedszkolne dla 40 dzieci, dostosowane zostaną dwie sale w Szkole 

Podstawowej w Santoku, zatrudnionych będzie 2 nauczycieli oraz dwie osoby z obsługi.  

 

Wójt oznajmił, iż te działania zostały podjęte, aby zapewnić wszystkim dzieciom dostęp do 

opieki przedszkolnej. Szkoła w Santoku posiada taki układ, że można na poziomie 

parterowego korytarza wydzielić trzy izby lekcyjne odcięte od pozostałego obiegu  szkolnego. 

Utworzona jednostka nie będzie podlegała pod szkołę tylko pod przedszkole w Santoku. 

Projekt przewiduje utworzenie dwóch izb lekcyjnych, natomiast docelowo można utworzyć 

jeszcze jedną, w której zmieści się 25 dzieci i tym sposobem można by zwolnić sale wiejską 

w Wawrowie.     

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy zgodnie z przedstawionymi planami 

Wójta dzieci w Wawrowa docelowo będą dowożone do Santoku. 

 

Wójt poinformował, iż gmina zapewni miejsca dla dzieci tam, gdzie jest taka możliwość. 

Natomiast na dzień dzisiejszy nie ma możliwości ulokować miejsca w Wawrowie, więc jeżeli 

rodzic ma potrzebę to gmina ją zaspakaja poprzez przygotowanie miejsca w Wawrowie. 

Biorąc pod uwagę przykład z Gorzowa Wlkp. to rodzice pokonują takie odległości, a nawet 

większe do przedszkola. Jednakże nie jest to tylko propozycja, a decyzję podejmą Radni. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedłożoną informację. 

Opinia Komisji  

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do przedłożonej informacji. 

Wyniki głosowania: 

1) Renata Szostak – za 

2) Ireneusz Kucner – za 

3) Zbigniew Łukasiewicz – za 

4) Krystyna Podsiadło – za 

5) Mirosława Porańczyk - za 

6) Krystyna Rajczyk – za 

7) Marian Tomkiewicz – za 
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8) Tomasz Żarski – za.         

 

Ad. 8 

Ocena zasobów pomocy społecznej. 

 

Do tematu wprowadziła Pani Kierownik OPS Anita Łukowiak.   

 

Przewodnicząca Komisji  poddała pod głosowanie przedłożoną informację. 

Opinia Komisji  

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do przedłożonej informacji. 

Wyniki głosowania: 

1) Renata Szostak – za 

2) Ireneusz Kucner – za 

3) Zbigniew Łukasiewicz – za 

4) Krystyna Podsiadło – za 

5) Mirosława Porańczyk - za 

6) Krystyna Rajczyk – za 

7) Marian Tomkiewicz – za 

8) Tomasz Żarski – za. 

 

 

Ad. 9 

Sprawy bieżące OPS. 

 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż na bieżąco omawia z Panią Kierownik OPS 

tematy związane z: 

 utworzeniem wolontariatu w Gminie Santok,  

 zadaniem pn. „jesteśmy z Gminy Santok”, 

 zadaniem pn. „i Ty możesz zostać olimpijczykiem”, 

 23 maja rozpoczęto kurs języka angielskiego w Lipkach Wielkich, 

 projektem pn. „nowa perspektywa, stop wykluczeniu”, 

 24 czerwca odbędzie się piknik Środowiskowych Domów Samopomocy 

Województwa Lubuskiego, 

 od 12 czerwca w Urzędzie Gminy jest wystawa rękodzieła podopiecznej ŚDS, 

 14 czerwca odbędzie się wybór kierownika ŚDS. 

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak uzupełniła informację informując, że: 

 na stanowisko kierownika ŚDS wpłynęły dwie oferty, które musiały przejść przez 

wydział polityki społecznej w LUW i dwie spełniają wymogi, 

 na pierwszy środowiskowy piknik jest 600 zgłoszeń,   

 OPS to nie są tylko zasiłki, a również ekonomia społeczna, dlatego należy rozwinąć 

wolontariat w gminie, aby zaangażować mieszkańców, a także szkoły i przedszkola, 

aby zaszczepiać ideę także u młodszych dzieci, 
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 rozpoczął się kurs języka angielskiego w Lipkach Wielkich, w którym uczestniczy 12 

osób, ponadto OPS próbuje zebrać grupę na kurs komputerowy osób w wieku 50-64 

lata, jest to kurs w 100% finansowany ze środków unijnych, 

 wystawa rękodzieła w Urzędzie Gminy to wystawa podopiecznej ŚDS, która swoją 

pasję odkryła na zajęciach w ŚDS, jej prace nie są na sprzedaż, ponieważ jest ona  

z nimi bardzo związana emocjonalnie, 

 jest możliwość zorganizowania szkolenia dla sołtysów z terenu gminy, przez firmę, 

która oferuje usługę  nieodpłatne, temat szkolenia to efektywne działania w pracy 

sołtysa, asertywność i komunikacja, 

 w październiku odbędzie się wyjazd finansowany ze środków Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie do Dziwnówka dla osób z orzeczeniem, które nie korzystały jeszcze 

z takiego wyjazdu, 

  PCPR zaprosił OPS w Santoku do realizacji projektu pn. „nowa perspektywa, stop 

wykluczeniu”, który będzie trwał od września i będzie polegał na doprowadzeniu  

do tego, aby 3,9 % osób z orzeczeniem podjęło pracę,  

 w projekcie jest realizacja inicjatywy pn. „jesteśmy z Gminy Santok”, która będzie 

polegała na działaniach profilaktycznych mających na celu zorganizowanie konkursu 

fotograficznego i wystawę tych dzieł oraz prelekcję dotyczącą aktywnego spędzania 

czasu wolnego, aby odciągnąć mieszkańców od komputera i innych uzależnień, 

 projekt pn. „olimpijski Santok”, został zainicjowany przez Tomasza Kucharskiego 

Posła i byłego olimpijczyka, aby wejść we współpracę projektu skierowanego  

do młodzieży, działania będą polegały na warsztatach, prelekcjach oraz spotkaniach  

z olimpijczykami,  

 jest koncepcja, aby otworzyć pilotażowo w salach wiejskich „kluby seniora”,  

 Stowarzyszenie Absolwentów AWF składają projekt do Marszałka i wyszli  

z propozycją, aby przeprowadzić badania wśród 20 kobiet w wieku 30+, w temacie 

profilaktyki zapobiegania m.in. otyłości, cukrzycy.  

 

Ad. 10 

Informacje, zapytania, wolne wnioski.   

 

W dyskusji głos zabrali: 

Przewodnicząca Komisji oznajmiła, iż wspólnie z Radną Katarzyną Szafrańską doszły do 

wniosku, iż warto wyróżnić uczniów kończących gimnazjum, ponieważ jest to pewien 

historyczny moment dla oświaty, gdyż są to ostatnie klasy gimnazjalne i zwróciła się  

z pytaniem, czy Wójt ufundowałby książki dla tych uczniów.  

 

Wójt oznajmił, iż przekaże 1 000 zł na ten cel.  

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz oznajmił, iż chciałby, aby Komisja zorganizowała 

posiedzenie wyjazdowe komisji, aby przeprowadzić wizytację placówek oświatowych . 

 



8 

 

Wójt oznajmił, iż można zorganizować taką komisję w trakcie wakacji, ponieważ placówki  

i tak funkcjonują w tym okresie.  

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak poinformowała, iż w ramach trwałości projektu raz  

w miesiącu będzie psycholog i prawnik w OPS.  

 

Ad. 11 

Zakończenie posiedzenia.  

Przewodnicząca Komisji Renata Szostak w związku z wyczerpaniem porządku 

posiedzenia, zamknęła o godz. 15
05

 posiedzenie Komisji ds. Społecznych i Oświatowych.  

 

Protokolant         Przewodnicząca Komisji  

 

Joanna Krystosik           Renata Szostak 


