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  Protokół nr 21/2019 

Komisja ds. Społecznych i oświatowych 

9 grudnia 2019r. 

 

Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 6/2019, 7/2019, 8/2019, 9/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019, 

15/2019, 16/2019. 

4. Stanowisko w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 

szkolny 2018/2019. 

5. Informacja o lokalach komunalnych dla najbardziej potrzebujących (okres zimowy). 

6. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok(projekt 4). 

7. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomani na 2020 rok.(projekt 5) 

8. Pomoc udzielana przez OPS osobom najbardziej potrzebującym (Święta Bożego 

Narodzenia). 

9. Sprawy bieżące OPS. 

10. Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

11. Zakończenie posiedzenia. 

 

 Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

Przewodniczący Komisji Zbigniew Łukasiewicz o godz. 12
00

 dokonał otwarcia posiedzenia 

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

składzie (nieobecna Radna Katarzyna Szafrańska). Spoza Komisji udział wzięli: Wójt Gminy 

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

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych Mariusz Śpiewanek, 

Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska, Kierownik OPS Anita Łukowiak, Kierownik CUW 

Dagmara Kowalicka-Szymczak. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad.   

 

Przewodniczący Komisji poinformował, iż na prośbę Pełnomocnika Wójta  

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Mariusza Śpiewanka,  proponuje zmianę 

kolejności punktów w porządku obrad tj. pkt 6 i 7 w miejsce 3 i 4 oraz dodać pkt  10  

w brzmieniu  „Wybór Z-cy Przewodniczącego Komisji”. 

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum 
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2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok (projekt 4). 

4. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomani na 2020 rok (projekt 5). 

5. Przyjęcie protokołu nr 6/2019, 8/2019, 9/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019, 15/2019, 

16/2019. 

6. Stanowisko w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 

szkolny 2018/2019. 

7. Informacja o lokalach komunalnych dla najbardziej potrzebujących (okres zimowy). 

8. Pomoc udzielana przez OPS osobom najbardziej potrzebującym (Święta Bożego 

Narodzenia). 

9. Sprawy bieżące OPS. 

10. Wybór Z-cy Przewodniczącego Komisji.  

11. Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

12. Zakończenie posiedzenia. 

 

Komisja w drodze głosowania przyjęła porządek obrad ze zmianami. 

Wyniki głosowania: 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za. 

4. Mirosława Porańczyk – za 

5. Krystyna Rajczyk – za. 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za. 

8. Tomasz Żarski – za. 

 

Ad. 3 i ad. 4 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok (projekt 4) oraz Stanowisko do 

projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani 

na 2020 rok (projekt 5). 

 

Projekty uchwał omówił Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania problemów 

alkoholowych Mariusz Śpiewanek. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, w której szkole i od kiedy jest problem  

z narkotykami. 

 

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych Mariusz Śpiewanek 

udzielił odpowiedzi, iż w zeszłym tygodniu dostał informację, że w Szkole Podstawowej  
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w Santoku pojawił się problem z narkotykami i bezzwłocznie wspólnie z Wójtem podjął 

odpowiednie działania.  

 

Z-ca Wójta dodał, iż również kontaktował się z Panią Dyrektor w związku z pojawieniem się 

środków odurzających w szkole i posiada wiedzę, iż nie jest to tylko problem dotyczący 

uczniów tej szkoły, lecz w dużej mierze są to absolwenci i podjęte zostały środki 

zapobiegawcze przy współpracy z dyrektorami wszystkich szkół i przedszkoli  na terenie 

gminy, przedstawicielami poradni psychologiczno-pedagogicznej, Panią Dyrektor GOK,  

a także zawiadomiono policję, aby te środki nie dotarły do szkoły.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, jakie środki zapobiegawcze zostały 

wprowadzone w szkołach. 

 

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych Mariusz Śpiewanek 

udzielił odpowiedzi, iż zostały zorganizowane warsztaty dla uczniów i rodziców oraz 

spotkania z policjantami. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy szkoły mają monitoring. 

 

Z-ca Wójta udzielił odpowiedzi, iż monitoring jest w szkole w Janczewie, Santoku  

oraz w Lipkach Wielkich.  

 

Wójt poinformował, iż omawiany problem nie dotyczy placówek i nie odbywa się to  

w godzinach ich pracy. Problem polega na tym, iż młodzież spotyka się wieczorami  

w miejscach ustronnych w swoich miejscowościach i tam dochodzi do zażywania środków 

odurzających.  

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, czy uczniowie mają możliwość 

wypowiedzenia się na temat narkotyków np. w formie anonimowej ankiety lub skrzynki, 

gdzie mogą zostawiać informację o niepokojących sytuacjach.  

 

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych Mariusz Śpiewanek 

udzielił odpowiedzi, iż są przeprowadzane rozmowy pedagogów szkolnych z uczniami,  

a także w każdej szkole jest skrzynka i uczniowie wiedzą, że mogą anonimowo zostawiać  

w niej informacje o zagrożeniach. 

 

Wójt odniósł się do opublikowanego przez Przewodniczącą Rady Rodziców w Przedszkolu  

na facebooku postu dotyczącego rzekomej likwidacji Przedszkola w Lipkach Wielkich  

i poprosił o odniesienie się do tego  Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania problemów 

alkoholowych Mariusza Śpiewanka, który poparł inicjatywę wprowadzającą mieszkańców  

w błąd  poprzez zaznaczenie „Lubię to”. Wójt dodał, że nigdy nie powiedział o zamiarze 

likwidacji przedszkola i oczekuje, że osoby z którymi współpracuje poprzez zwyczajną 

uczciwość nie będą szerzyć nieprawdy. 
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Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, że ona jako Radna oraz pozostali Radni postawieni są 

w niekomfortowej sytuacji, ponieważ nie są poinformowani o zamiarach Wójta, nie ma też 

żadnej decyzji w sprawie przeniesienia przedszkola, a już są odwołania.  

 

Radna Mirosława Porańczyk oznajmiła, iż jeżeli ludzie pytają jej, czy przedszkole będzie 

zlikwidowane to odpowiada, że absolutnie nie, jednak ludzie mają obawy, ponieważ zależy 

im na tym, aby przedszkole funkcjonowało bez zmian w tym samym budynku.  

 

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych Mariusz Śpiewanek 

poinformował, że jego też dotyka atak na facebooku, za bezczynność w sprawie przedszkola, 

ponieważ mieszkańcy mają wobec niego oczekiwania.  

 

Wójt oznajmił, iż informacje o likwidacji przedszkola są fałszywie rozpowszechniane. 

Natomiast chodzi o to, że współpracownicy, którymi są również Radni powinni uczciwie 

podchodzić do tematu, a takie postępowanie nie jest uczciwe, ponieważ przez zaznaczenie 

„lubię to”  uwiarygadnia się nieprawdę. 

  

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.  

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za. 

4. Mirosława Porańczyk – za 

5. Krystyna Rajczyk – za. 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za. 

8. Tomasz Żarski – za. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2020 rok. 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za. 

4. Mirosława Porańczyk – za 

5. Krystyna Rajczyk – za. 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za. 

8. Tomasz Żarski – za. 
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Ad. 5 

Przyjęcie protokołu nr 6/2019, 8/2019, 9/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019, 15/2019, 

16/2019. 

 

Komisja w drodze głosowania przyjęła Protokół nr 6/2019. 

Wyniki głosowania: 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za. 

4. Mirosława Porańczyk – za 

5. Krystyna Rajczyk – za. 

6. Renata Szostak – wstrzymany  

7. Marian Tomkiewicz – za. 

8. Tomasz Żarski – za. 

 

Komisja w drodze głosowania przyjęła Protokół nr 8/2019. 

Wyniki głosowania: 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za. 

4. Mirosława Porańczyk – za 

5. Krystyna Rajczyk – za. 

6. Renata Szostak – wstrzymany 

7. Marian Tomkiewicz – za. 

8. Tomasz Żarski – za. 

 

Komisja w drodze głosowania przyjęła Protokół nr 9/2019. 

Wyniki głosowania: 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za. 

4. Mirosława Porańczyk – za 

5. Krystyna Rajczyk – za. 

6. Renata Szostak – wstrzymany 

7. Marian Tomkiewicz – za. 

8. Tomasz Żarski – za. 

 

Komisja w drodze głosowania przyjęła Protokół nr 10/2019. 

Wyniki głosowania: 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za. 

4. Mirosława Porańczyk – za 
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5. Krystyna Rajczyk – za. 

6. Renata Szostak – wstrzymany 

7. Marian Tomkiewicz – za. 

8. Tomasz Żarski – za. 

 

Komisja w drodze głosowania przyjęła Protokół nr 11/2019. 

Wyniki głosowania: 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za. 

4. Mirosława Porańczyk – za 

5. Krystyna Rajczyk – za. 

6. Renata Szostak – wstrzymany 

7. Marian Tomkiewicz – za. 

8. Tomasz Żarski – za. 

 

Komisja w drodze głosowania przyjęła Protokół nr 12/2019. 

Wyniki głosowania: 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za. 

4. Mirosława Porańczyk – za 

5. Krystyna Rajczyk – za. 

6. Renata Szostak – wstrzymany 

7. Marian Tomkiewicz – za. 

8. Tomasz Żarski – za. 

 

Komisja w drodze głosowania przyjęła Protokół nr 15/2019. 

Wyniki głosowania: 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za. 

4. Mirosława Porańczyk – za 

5. Krystyna Rajczyk – za. 

6. Renata Szostak – wstrzymany 

7. Marian Tomkiewicz – za. 

8. Tomasz Żarski – za. 

 

Komisja w drodze głosowania przyjęła Protokół nr 16/2019. 

Wyniki głosowania: 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 
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4. Mirosława Porańczyk – za 

5. Krystyna Rajczyk – za. 

6. Renata Szostak – wstrzymany 

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za. 

 

Ad. 6 

Stanowisko w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2018/2019. 

 

Informację omówiła Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak. 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wójt oznajmił, iż w przedłożonej informacji przedstawiona jest demografia  

w poszczególnych szkołach podstawowych i należy zwrócić uwagę, ze 164 uczniów realizuje 

obowiązek szkolny poza gminą. W czasie reformy związanej z likwidacja gimnazjów nie było 

możliwości utworzenia innych oddziałów niż 8 klasowe, przez co szkoły podstawowe zostały 

wypełnione do granic, natomiast poprzednie zespoły szkół „świecą pustkami”. W Santoku 

udało się załatać tę lukę utworzeniem oddziału przedszkolnego, jednak w Lipkach uczniów 

jest mało, co powoduje, duże koszty związane w oświatą. Na oświacie nie należy oszczędzać, 

tylko racjonalizować wydatki. Wójt uważa, że najważniejszą rzeczą, którą gmina musi 

osiągnąć nie jest  likwidowanie placówek, tylko doprowadzenie do racjonalnego 

wykorzystania bazy obecnej i doprowadzenie do sytuacji, aby ilość dzieci w szkołach 

przybliżyć do oddziału kalkulacyjnego czyli 25 osób. W budynku szkoły w Lipkach Wielkich 

gmina jest w stanie stworzyć rewelacyjne warunki dla uczniów szkoły i przedszkola, jednak 

ostateczna decyzja będzie należała do Radnych.  

 

Radna Renata Szostak wyraziła zdanie, iż obecne przedszkole w Lipkach Wielkich jest 

ikoną gminy i są dwa ważne aspekty proponowanego rozwiązania, z jednej strony ludzie 

oczekują, że przedszkole zostanie w tym miejscu, w którym obecnie funkcjonuje, natomiast 

drugi najważniejszy aspekt to aspekt ekonomiczny i należy to ludziom racjonalnie 

wytłumaczyć, jeżeli do takiej sytuacji będzie miało dojść.  

 

Wójt dodał, że dlatego ważne jest, aby głośno mówić, że to nie jest likwidacja przedszkola  

i  nawet jeżeli są prowadzone rozmowy na temat przeniesienia, to odbywa się wyłącznie 

analiza takiego rozwiązania.  

 

Radny Tomasz Żarski zwrócił się z pytaniem, co będzie z pracowniami przedmiotowymi  

w szkole w przypadku przeniesienia przedszkola. 

 

Wójt oznajmił, iż wyrażając zgodę na budowę pracowni biologicznej poprosił dyrektora, o 

urządzenie jej w taki sposób, aby była w stanie pomieścić 25 uczniów i mogły odbywać się  

w niej również inne przedmioty. Żadne działania związane z przeniesieniem przedszkola nie 
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odbędą się bez spotkania z mieszkańcami, ale spotkanie odbędzie dopiero, kiedy Wójt będzie 

mógł przedstawić propozycje konkretnych rozwiązań podpartych analizami.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożoną informację. 

Komisja w drodze głosowania przyjęła informację. 

Wyniki głosowania: 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk – za 

5. Krystyna Rajczyk – za. 

6. Renata Szostak – za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

8.  Tomasz Żarski – za. 

 

Ad. 7 

Informacja o lokalach komunalnych dla najbardziej potrzebujących (okres zimowy). 

 

Informację omówiła Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wójt oznajmił, iż w obecnych przepisach związanych z ochroną lokatorów, gmina ma 

obowiązek zapewniania mieszkań osobom, które nie są w stanie same zagwarantować sobie 

takiej potrzeby. Nawet jeżeli nie płacą to bardzo ciężko takie osoby wyeksmitować.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożoną informację. 

Komisja w drodze głosowania przyjęła informację. 

Wyniki głosowania: 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk – za 

5. Krystyna Rajczyk – za. 

6. Renata Szostak – za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

8.  Tomasz Żarski – za. 

 

Ad. 8 

Pomoc udzielana przez OPS osobom najbardziej potrzebującym (Święta Bożego 

Narodzenia). 

 

Informację omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 
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Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożoną informację. 

Komisja w drodze głosowania przyjęła informację. 

Wyniki głosowania: 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk – za 

5. Krystyna Rajczyk – za. 

6. Renata Szostak – za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za. 

 

Ad. 9 

Sprawy bieżące OPS. 

 

Informację omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 10 

Wybór Z-cy Przewodniczącego Komisji.  

 

Przewodniczący Komisji zaproponował kandydaturę  Radnej Renaty Szostak, która wyraziła 

zgodę. 

Komisja w drodze głosowania jednogłośnie wybrała Radną Renatę Szostak na Z-cę 

Przewodniczącego Komisji. 

 

Ad. 11 

Informacje, zapytania, wolne wnioski.   

 

Dyskusji nie podjęto. 

 

Ad. 12 

Zakończenie posiedzenia.  

Przewodniczący Komisji Zbigniew Łukasiewicz w związku z wyczerpaniem porządku 

posiedzenia, zamknął o godz. 14
00

 posiedzenie Komisji ds. Społecznych i Oświatowych.  

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji  

 

Joanna Krystosik           Zbigniew Łukasiewicz 


