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  Protokół nr 29/2020 

Komisja ds. Społecznych i oświatowych 

29 czerwca 2020r. 

 

Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wakacje – wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany przez GOK oraz OPS, 

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

terenie gminy Santok. 

5. Spotkanie z dyrektorami szkól i przedszkoli w celu omówienia realizacji pracy  

w mijającym roku szkolnym 2019/2020. Przedstawienie projektów organizacyjnych 

placówek oświatowych na nowy rok szkolny 2020/2021. 

6. Spotkanie z pedagogami w celu omówienia realizacji szkolnego programu profilaktyki 

uzależnień w szkołach za rok 2019/2020. 

7. Sprawy bieżące OPS i ŚDS. 

8. Wolne wnioski i zapytania. 

9. Zakończenie posiedzenia. 

 

 Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

Przewodniczący Komisji Zbigniew Łukasiewicz o godz. 12
05

 dokonał otwarcia posiedzenia 

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

składzie (nieobecna Radna Katarzyna Szafrańska). Spoza Komisji udział wzięli: Z-ca Wójta, 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska, Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska, Kierownik OPS 

Anita Łukowiak, Kierownik ŚDS Jowita Leszkiewicz, Radna Irena Furmańska. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad.   

 

Przewodniczący Komisji poinformował, iż na prośbę Kierownika OPS proponuje zmianę 

kolejności punktów w porządku obrad tj. pkt 7 w miejsce pkt 4. 

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wakacje – wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany przez GOK oraz OPS, 

4. Sprawy bieżące OPS i ŚDS. 

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

terenie gminy Santok. 
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6. Spotkanie z dyrektorami szkól i przedszkoli w celu omówienia realizacji pracy  

w mijającym roku szkolnym 2019/2020. Przedstawienie projektów organizacyjnych 

placówek oświatowych na nowy rok szkolny 2020/2021. 

7. Spotkanie z pedagogami w celu omówienia realizacji szkolnego programu profilaktyki 

uzależnień w szkołach za rok 2019/2020. 

8. Wolne wnioski i zapytania. 

9. 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. 

Wakacje – wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany przez GOK oraz OPS oraz Sprawy 

bieżące OPS i ŚDS. 

 

Informację o organizowanym przez GOK  wypoczynku w okresie wakacyjnym przedstawiła 

Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska. 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Informację o organizowanym przez OPS  wypoczynku w okresie wakacyjnym przedstawiła 

Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Sprawy bieżące OPS omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Sprawy bieżące ŚDS omówiła Kierownik ŚDS Jowita Leszkiewicz. 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 5 

Informacja o stanie technicznym i użytkowym ogólnodostępnych placów zabaw na terenie 

gminy Santok. 

 

Informacje w formie prezentacji przedstawiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
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Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy jest możliwość zamknięcia siłowni  

w Wawrowie z uwagi na jej stan techniczny. 

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska udzieliła odpowiedzi, iż można zamknąć siłownie 

poprzez ogrodzenie jej taśmą i wywieszenie tabliczki o zakazie  korzystania z obiektu.  

 

Z-ca Wójta dodał, iż nieodpowiedzialni ludzie i tak będą korzystać z obiektu, a gmina nie ma 

innej możliwości zamknięcia obiektu.  

 

Ad. 6 

Spotkanie z dyrektorami szkól i przedszkoli w celu omówienia realizacji pracy  

w mijającym roku szkolnym 2019/2020. Przedstawienie projektów organizacyjnych 

placówek oświatowych na nowy rok szkolny 2020/2021. 

 

Dyrektorzy poszczególnych placówek kolejno omawiali realizację pracy  

w mijającym roku szkolnym 2019/2020: 

 

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Lipkach Wielkich Hanna Szostak. 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy elewacja na budynku przedszkola jest 

jeszcze na gwarancji. 

 

Dyrektor Przedszkola Hanna Szostak poinformowała, iż elewacja jest jeszcze na 

gwarancje, ale nie wszystkie jej składniki. 

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska poinformowała, iż zgodnie z zawartą umową  

z wykonawcą w 2017 roku należało corocznie przeprowadzać przeglądy i konserwację 

elewacji przedszkola, aby nie stracić gwarancji. Niekonserwowane drewno ulega destrukcji, 

impregnacja nie była wykonywana. W tej chwili gmina ma zapewnienie wykonawcy robót 

budowlanych, że usunie usterki wynikające nie ze złego użytkowania, ale wynikające z robót 

budowlanych, podlegających gwarancji. Termin na te naprawy został określony do 30 

sierpnia.    

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż przypomina sobie komisję objazdową Radny  

i pamięta jak Pani Dyrektor Przedszkola mówiła o problemach i wtedy prawdopodobnie był 

jeszcze czas na złożenie uwag do wykonawcy, gmina przegapiła termin i teraz żeby to 

naprawić gmina musi z naszych podatków wydatkować dodatkowe pieniądze.  

 

Z-ca Wójta poinformował, że poprosił o wypowiedź Kierownik RRG ponieważ to ona 

posiada pełną wiedzę w tym zakresie. Z umowy faktycznie wynika, iż koszt konserwacji był 

po stronie gminy, dlatego Z-ca Wójta uważa, iż całościowe koszty będą podobne do tych 

wydatkowanych systematycznie, dlatego gmina niczego nie straci.  
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Dyrektor Gminnego Przedszkola w Santoku Marta Tyszecka.  

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Ireneusz Kucner zwrócił się z pytaniem, czy przedszkole posiada jeszcze wolne 

miejsca dla dzieci. 

 

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Santoku Marta Tyszecka udzieliła odpowiedzi,  

że w przedszkolu nie ma już ani jednego wolnego miejsca.  

 

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wawrowie Magdalena Szostak. 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, o wymianę dachu w przedszkolu  

w Wawrowie. 

 

Z-ca Wójta poinformował, że jednym z priorytetów była kwestia rozwiązania problemu  

z dachem. Dach zostanie wymieniony, jest już zrobiona dokumentacja, ponieważ budynek 

miał zostać objęty termomodernicacją, niestety wypadł on z projektu, jednakże można 

skorzystać z dokumentacji i dach będzie naprawiony.  

 

Radny Ireneusz Kucner zwrócił się z pytaniem, czy przedszkole posiada jeszcze wolne 

miejsca dla dzieci. 

 

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wawrowie Magdalena Szostak udzieliła odpowiedzi, 

że ma jeszcze 8 wolnych miejsc dla dzieci. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janczewie Małgorzata Jaśkowiak-Kochmańska.  

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż cieszą sukcesy szkoły i zwróciła się z pytaniem, czy 

jakieś dziecko ze szkoły otrzymało stypendium. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janczewie Małgorzata Jaśkowiak-Kochmańska 

udzieliła odpowiedzi, że stypendium otrzymało pięcioro dzieci. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, jaka była kwota wydatkowana na 

dokształcanie nauczycieli. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janczewie Małgorzata Jaśkowiak-Kochmańska 

udzieliła odpowiedzi, że budżet w tym zakresie nie jest jeszcze zamknięty, ponieważ wnioski 

nadal spływają.  

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Santoku Marta Bobrowska.  
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Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, na czym polegają trudności wskazane 

przez nauczycieli takie jak stres i niepewność jutra.  

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Santoku Marta Bobrowska udzieliła odpowiedzi,  

iż chodzi tu o sytuacje związaną z epidemią i ze zdalnym nauczaniem, nauczyciele mają chęć 

osiągania wyników, niestety nauczanie zdalnie nie sprzyja temu i nie mają świadomości,  

co dzieje się w domach uczniów, nie kierują tym procesem. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy wszystkie dzieci biorą udział  

w zdalnym nauczaniu.  

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Santoku Marta Bobrowska udzieliła odpowiedzi,  

iż jeden uczeń był bardzo mało aktywny, niestety nie pomagało kontaktowanie się z nim, ani 

z jego mamą w tej sprawie, niestety nie uzyskał promocji do następnej klasy. Pozostali 

uczniowie uczestniczyli w zajęciach.  

 

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

sportowa w szkole w sezonie jesienno-zimowym. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Santoku Marta Bobrowska udzieliła odpowiedzi,  

że są kluby sportowe korzystające z sali odpłatnie, jednak szkoła nie korzysta z tych środków, 

ponieważ wpływają one do budżetu gminy i to gmina zabezpiecza jej funkcjonowanie. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy w szkole zostały przyznane stypendia. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Santoku Marta Bobrowska udzieliła odpowiedzi,  

że przyznano stypendia 32 uczniom za wyniki w nauce.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, ile jest gabinetów tematycznych w szkole 

w Santoku.  

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Santoku Marta Bobrowska udzieliła odpowiedzi, że jest 

sala komputerowa, sala przyrodnicza, gabinet historyczny, językowy, plastyczny, języka 

polskiego. W szkole w Santoku nie ma możliwości rozbudowania gabinetów tematycznych, 

ponieważ fizycznie nie ma na to miejsca.     

 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, jakie były wykonywane prace na sali 

sportowej za kwotę 26 tys. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Santoku Marta Bobrowska udzieliła odpowiedzi,  

że były to pompy i prace w celu naprawy ogrzewania na sali gimnastycznej. 
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Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich Ferdynand Sańko  

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż na komisji objazdowej Dyrektor Szkoły informował 

o problemach z dachem wynikających z umieszczenia tam urządzenia – anteny gminnej  

i w związku z tym zwróciła się z pytaniem, czy gmina przekazała pieniądze na naprawę 

dachu. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich Ferdynand Sańko poinformował,  

iż nie uzyskał żadnych środków, a problem z anteną nadal istnieje. 

 

Z-ca Wójt dodał, iż problem dachu wynika z pewnością z umieszczenia na nim anteny  

i problem będzie istniał dopóki ta antena tam będzie. Szkoła musi mieć dostęp do internetu, 

dlatego poszło pismo do firmy Orange, czy będzie możliwe podłączenie szkoły do 

światłowodu, wtedy problem anteny zniknie.  

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż pamięta jak poprzedni Wójt obiecał, że przekaże 

Dyrektorowi 5 000 zł z budżetu gminy na naprawę dachu i zwróciła się z pytaniem, czy te 

pieniądze zostały przekazane. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich Ferdynand Sańko  udzielił 

odpowiedzi, że wszelkie naprawy dokonywał z budżetu szkoły.  

 

Z-ca Wójta poinformował, iż należy dążyć do tego, aby zlikwidować antenę, ponieważ ciągłe 

naprawy rozwiązują problem jedynie czasowo.  

  

Radna Irena Furmańska poprosiła o informacje (nawet telefoniczną) kiedy poszło pismo do 

Orangie i o ewentualnej odpowiedzi.  

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wawrowie Roman Szambelan  

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, na jaką reakcje liczy Dyrektor zapisując 

w informacji te wszystkie trudności w pracy, a rozwiązanie ich jest bardzo kosztowne. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wawrowie Roman Szambelan udzielił odpowiedzi, iż 

nie liczy na żadną reakcję, bo ma świadomość jak wygląda sytuacja oświaty w gminie, jednak 

te trudności istnieją, dlatego je umieścił.  

 

Ad. 7 

Spotkanie z pedagogami w celu omówienia realizacji szkolnego programu profilaktyki 

uzależnień w szkołach za rok 2019/2020. 
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Realizację szkolnych programów profilaktyki uzależnień w szkołach za rok 2019/2020 

omówili pedagodzy poszczególnych szkół w następującej kolejności: 

Treść informacji stanowią załączniki do protokołu (informacje zawarte w sprawozdaniach  

omawianych  przez dyrektorów szkół). 

 

1. Pedagog Szkolny Szkoły Podstawowej w Janczewie Magdalena Mania 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy w szkole jest problem z narkotykami.  

 

Pedagog Szkolny Szkoły Podstawowej w Janczewie Magdalena Mania odpowiedziała, iż 

była przeprowadzona w szkole ankieta skierowana do uczniów klas 7-8 i z niej nie wynikał 

problem zażywania środków odurzających.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zapytała, czy z życia szkoły wynika to samo, co z ankiety. 

 

Pedagog Szkolny Szkoły Podstawowej w Janczewie Magdalena Mania opowiedziała,  

iż jest to mała szkoła i szybko wyszłyby takie problemy, a nie zostały takie zaobserwowane.  

 

2. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Santoku Marta Bobrowska.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy w szkole istnieje problem  

z narkotykami. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Santoku Marta Bobrowska udzieliła odpowiedzi, że w 

samej szkole nie ma narkotyków, natomiast na terenie działania szkoły są. 

 

3. Pedagog Szkolny Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich Magdalena Ring.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy w szkole istnieje problem  

z narkotykami. 

 

Pedagog Szkolny Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich Magdalena Ring udzieliła 

odpowiedzi, że w samej szkole nie ma narkotyków. 

 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wawrowie Roman Szambelan.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy w szkole istnieje problem  

z narkotykami. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wawrowie Roman Szambelan udzielił odpowiedzi, iż na 

terenie szkoły nie stwierdzono obecności narkotyków.  
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Ad. 8 

Informacje, zapytania, wolne wnioski.   

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz zwrócił się z pytaniem, czy wiadomo coś na temat ul. 

Sadowej oraz dlaczego dokumentacja projektowa znajduje się w starostwie. 

 

Z-ca Wójta oznajmił, iż do sesji zostanie udzielona odpowiedz w ww. kwestii.  

 

Ad. 9 

Zakończenie posiedzenia.  

Przewodniczący Komisji Zbigniew Łukasiewicz w związku z wyczerpaniem porządku 

posiedzenia, zamknął o godz. 15
00

 posiedzenie Komisji ds. Społecznych i Oświatowych.  

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji  

 

Joanna Krystosik           Zbigniew Łukasiewicz 


