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  Protokół nr 5/2019 

Komisja ds. Społecznych i oświatowych 

18 marca 2019r. 

 

Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.   

3. Sprawozdanie z działalności OPS za rok 2018.   

4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018.  

5. Sprawy bieżące OPS. 

6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za rok 2018.  

7. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomani za rok 2018.  

8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego w roku 2018.  

9. Stanowisko do uchwały w sprawie nadania imienia Gminnemu Przedszkolu   

w Santoku.  

10. Stanowisko do uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie  

 oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez 

uczelnie, na które dofinansowanie będzie przyznawane za kształcenie nauczycieli 

zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Santok   

w 2019 roku.  

11. Informacje, zapytania, wolne wnioski.   

12. Zakończenie posiedzenia.  

 

 

 Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

Przewodnicząca Komisji Renata Szostak o godz. 15
00

 dokonała otwarcia posiedzenia witając 

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

(nieobecna Radna Mirosława Porańczyk). Spoza Komisji udział wzięli: Wójt Gminy Paweł 

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

Obowiązki Kierownika OPS Tomasz Jaśkowiak, Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania 

problemów alkoholowych Mariusz Śpiewanek, Jolanta Ciechorowska - prcownik OPS, 

Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak, Stanisław Winckiewicz członek Gminnej 

Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad.   
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Wójt zawnioskował o zmianę w porządku obrad polegającą na przesunięciu punktów 8, 9 i 10 

w miejsce 3, 4 i 5. 

 

Porządek obrad ze zmianą komisja przyjęła jednogłośnie 8 głosami za. 

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.   

3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego w roku 2018.  

4. Stanowisko do uchwały w sprawie nadania imienia Gminnemu Przedszkolu   

w Santoku.  

5. Stanowisko do uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie   

oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez 

uczelnie, na które dofinansowanie będzie przyznawane za kształcenie nauczycieli 

zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Santok   

w 2019 roku.  

6. Sprawozdanie z działalności OPS za rok 2018.   

7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018.  

8. Sprawy bieżące OPS. 

9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za rok 2018.  

10. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomani za rok 2018.  

11. Informacje, zapytania, wolne wnioski.   

12. Zakończenie posiedzenia.  

 

Ad. 3 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego  

w roku 2018.  

Sprawozdanie omówiła Pani Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak. 

Tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 4 

Stanowisko do uchwały w sprawie nadania imienia Gminnemu Przedszkolu  w Santoku.  

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak, która odczytała 

treść uzasadnienia. 
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Z-ca Wójta poinformował, że uchwała jest przedłożona w tym terminie, aby przy okazji „Dni 

Grodu Santok” odbyło się nadanie.  

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1) Renata Szostak – za 

2) Ireneusz Kucner – za 

3) Zbigniew Łukasiewicz – za 

4) Krystyna Podsiadło – za. 

5) Krystyna Rajczyk – za. 

6) Katarzyna Szafrańska - za 

7) Marian Tomkiewicz – za. 

8) Tomasz Żarski – za. 

 

Ad. 5 

Stanowisko do uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie  oraz ustalenia specjalności i form 

kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie będzie 

przyznawane za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Santok  w 2019 roku.  

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1) Renata Szostak – za 

2) Ireneusz Kucner – za 

3) Zbigniew Łukasiewicz – za 

4) Krystyna Podsiadło – za. 

5) Krystyna Rajczyk – za. 

6) Katarzyna Szafrańska - za 

7) Marian Tomkiewicz – za. 

8) Tomasz Żarski – za. 

 

Ad. 6 

Sprawozdanie z działalności OPS za rok 2018.   

 

Sprawozdanie omówił Pełniący Obowiązki Kierownika OPS Tomasz Jaśkowiak. 

Tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 
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Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, ile jest osób bezdomnych na terenie 

gminy. 

 

Pełniący Obowiązki Kierownika OPS Tomasz Jaśkowiak odpowiedział, że na terenie 

gminy nie ma osób bezdomnych. 

 

Ad. 7 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018.  

Sprawozdanie omówił Pełniący Obowiązki Kierownika OPS Tomasz Jaśkowiak. 

Tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zapytała, ile osób z problemem alkoholowym zgłosił asystent 

rodziny do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Pełniący Obowiązki Kierownika OPS Tomasz Jaśkowiak udzielił odpowiedzi, że były to 

dwie osoby, które podjęły leczenie. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, z jakimi jeszcze problemami borykają się 

rodziny oprócz problemu alkoholowego.  

 

Pełniący Obowiązki Kierownika OPS Tomasz Jaśkowiak udzielił odpowiedzi, że są to 

rodziny, które mają problemy np. z utrzymaniem gospodarstwa domowego, z dotarciem do 

urzędów i załatwieniem spraw urzędowych.  

 

Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że wśród wymienionych rodzin z problemami nie 

ma rodzin z Gralewa, ani z Płomykowa i zwróciła się z pytaniem, czy w tych 

miejscowościach nie ma takich rodzin, które potrzebują wsparcia asystenta rodziny, czy są ale 

są objęte innym wsparciem, które nie jest w sprawozdaniu wymienione oraz jak wygląda 

praca asystenta. 

 

Pełniący Obowiązki Kierownika OPS Tomasz Jaśkowiak odpowiedział, że jeżeli te 

miejscowości nie są wymienione to oznacza, że w roku sprawozdawczym tj. w 2018 takich 

rodzin nie było oraz poinformował jakie obowiązki wykonuje asystent rodziny.  

 

Ad. 8 

Sprawy bieżące OPS. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radny Marian Tomkiewicz oznajmił, iż dostał informację dotyczącą niepełnosprawnej 

mieszkanki Wawrowa, która ma problemy z dotarciem do domu. Radny poprosił o wsparcie 

tej Pani z uwagi na jej ograniczone możliwości.   
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Ad. 9 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za rok 2018.  

Sprawozdanie omówił Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych 

Mariusz Śpiewanek.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, ile osób z problemem alkoholowym 

zgłosiła komisja. 

 

Członek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Stanisław 

Winckiewocz  udzielił odpowiedzi, iż każda osoba ze środowiska może zgłosić osobę, która 

ma problemy z alkoholem i tego nie robią, w gminie jest wielu alkoholików jednak tylko 

kilku zdefiniowanych. 

 

Radna Krystyna Rajczyk poinformowała, że sołtysi zgłaszają do OPS osoby mające 

problemy z alkoholem, a nie do Gminnej Komisji.  

 

Radna Krystyna Rajczyk poprosiła o wyjaśnienie kosztów związanych z usługą hotelową 

oraz wydatków na szkołę w Lipkach Wielkich. 

 

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych Mariusz Śpiewanek 

udzielił odpowiedzi, że usługa hotelowa związana był ze szkoleniem dla Pań z Koła 

Gospodyń Wiejskich z terenu gminy, a Szkoła w Lipkach Wielkich była jedyną szkoła, która 

wnioskowała o wsparcie. 

 

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z pytaniem, czy Pełnomocnik informował Dyrektorów 

o możliwości wsparcia finansowego oraz, czy jest jakiś dokument, który by to potwierdził.  

 

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych Mariusz Śpiewanek 

oznajmił, iż nie kierował żadnego pisma, ale informował Pedagogów o możliwości wsparcia 

na różnego rodzaju działania w szkołach w ramach profilaktyki.  

 

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z pytaniem, czy w następnym roku szkolnym, jest 

możliwość zorganizowania spotkania z dyrektorami szkół i poinformowania ich o możliwości 

wsparcia w ramach profilaktyki.  

 

Radny Ireneusz Kucner poinformował, iż w planie pracy Komisji jest spotkanie  

z dyrektorami szkół i można na to spotkanie zaprosić Pełnomocnika.  

 

Radny Marian Tomkiewicz zapytał, ile było spotkań w poszczególnych szkołach 

związanych z profilaktyką.   
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Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych Mariusz Śpiewanek 

odpowiedział, że jest to współpraca z policją oraz  z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

jednak nie jest w stanie liczbowo wskazać, ale może zapewnić, że we wszystkich szkołach 

takie spotkania z młodzieżą się odbywają.  

 

Ad. 10 

Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomani za rok 2018.  

Sprawozdanie z Programu Przeciwdziałania Narkomani omówił Pełnomocnik Wójta ds. 

Rozwiązywania problemów alkoholowych Mariusz Śpiewanek.  

 

Radni wyrazili dezaprobatę do przeznaczenia środków z funduszu profilaktyki  

i przeciwdziałaniu narkomani na zakup testów narkotykowych dla policji. 

 

Radny Tomasz Żarski zwrócił się z pytaniem, czy budżet profilaktyki jest planowany z góry 

i kto decyduje o tym, na które zadania będzie przeznaczony. 

 

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych Mariusz Śpiewanek 

poinformował, iż budżet realizowany jest na zadania wynikające z ustawy.  

 

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy były jakieś zgłoszenia o narkomani w szkołach. 

 

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych Mariusz Śpiewanek 

opowiedział, że nie. 

 

Ad. 11 

Informacje, zapytania, wolne wnioski.   

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Krystyna Podsiadło zwróciła się do Członków Komisji z pytaniem, czy znana jest im 

informacja o tym, że przedszkole w Janczewie będzie przenoszone do szkoły w Santoku, 

ponieważ na zebraniu wiejskim w Janczewie Z-ca Wójta poinformował, iż jest taki projekt i 

zostanie ona omówiony z Radnymi, natomiast w dniu dzisiejszym ma odbyć się spotkanie z 

Rodzicami, a Radni nie zostali poinformowani. Radna wyraziła negatywną opinie do tego 

projektu.  

 

Ad. 12 

Zakończenie posiedzenia.  

Przewodnicząca Komisji Renata Szostak w związku z wyczerpaniem porządku 

posiedzenia, zamknęła o godz. 17
00

 posiedzenie Komisji ds. Społecznych i Oświatowych.  

 

Protokolant         Przewodnicząca Komisji  

 

Joanna Krystosik           Renata Szostak 


