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Protokół nr 33/2020 

Komisja ds. Społecznych i oświatowych 

24 września 2020r. 

 

Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Informacja z działalności OPS za I półrocze 2020 r. 

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

5. Dowożenie dzieci do szkół. 

6. Podsumowanie wakacji organizowanych przez GOK oraz OPS. 

7. Dożywianie dzieci w nowym roku szkolnym. 

8. Sprawy bieżące OPS. 

9. Wolne wnioski i zapytania.  

10. 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 5 osobowym 

składzie (nieobecna Radna Krystyna Podsiadło, Radna Katarzyna Szafrańska, Radna Renata 

Szostak oraz Radny Tomasz Żarski). Spoza Komisji udział wzięli: Wójt Gminy Paweł 

Pisarek, Z-ca Wójta Gminy Damian Kochmański, 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  zaproponował zdjęcie pkt 4 z porządku obrad tj. informacja  

o stanie realizacji planowanych inwestycji w placówkach oświatowych, ponieważ punkt ten 

zostanie omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. 

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Informacja z działalności OPS za I półrocze 2020 r. 

4. Informacja o stanie realizacji planowanych inwestycji w placówkach 

oświatowych. 

5. Dowożenie dzieci do szkół. 

6. Podsumowanie wakacji organizowanych przez GOK oraz OPS. 
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7. Dożywianie dzieci w nowym roku szkolnym. 

8. Sprawy bieżące OPS. 

9. Wolne wnioski i zapytania.  

10. Zakończenie posiedzenia.  

 

Komisja w drodze głosowania przyjęła porządek obrad ze zmianami. 

Wyniki głosowania: 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Mirosława Porańczyk – za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad.3 

Informacja z działalności OPS za I półrocze 2020 r. 

 

Informację omówiła  Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 4 

Dowożenie dzieci do szkół. 

Informację omówił  Z-ca Wójta. 

 

Ad. 5 

Podsumowanie wakacji organizowanych przez GOK oraz OPS. 

 

Podsumowanie organizowanych przez GOK  wypoczynku w okresie wakacyjnym 

przedstawiła Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska. 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Podsumowanie organizowanych przez OPS  wypoczynku w okresie wakacyjnym 

przedstawiła Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Mirosława Porańczyk zwróciła się z pytaniem, ile dzieci będzie mogło jechać na 

kolonie zorganizowaną przez OPS w przyszłym roku. 

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak odpowiedziała na pytanie, iż przyszłość pokaże jaka 

będzie sytuacja w przyszłym roku.  

 

Ad. 6 

Dożywianie dzieci w nowym roku szkolnym. 
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Informację omówiła  Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 7 

Sprawy bieżące OPS. 

 

Informację omówiła  Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8 

Wolne wnioski i zapytania.  

 

Komisja poprosiła o wyjaśnienie sytuacji z wodą w Lipkach Wielkich. 

 

Wójt  wyraził zdanie, że wszystkie instytucje, które służą społeczeństwu powinny ze sobą 

współpracować, a gmina  dostała informację o godzinie 17.00 w piątek że jest zamknięcie 

ujęcia wody, gdzie próby były pobierane w środę, a już w czwartek było coś wiadomo.  Po 

czym zwołany został zespół kryzysowy o godzinie 19.00, na który ściągnięty został 

Wicestarosta, ponieważ Pani Starosta była nieobecna i podczas którego dokonano wyboru 

dostawcy wody, harmonogram rozwozu (miejsce, godzinę, ilości), opracowano informację dla 

mieszkańców, zespół zakończył posiedzenie o godz. 21.00, więc nie było już sensu rozwozić 

wody mieszkańcom, dlatego w sobotę od rana od godz. 8.00 były ustawione pierwsze beczki.  

Natomiast osoby na kwarantannie otrzymywały wodę w butlach. Wyniki badań już są i są 

dobre, jednak nie ma jeszcze decyzji sanepidu, dlatego nie można podać komunikatu do 

publicznej wiadomości.  

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, czy były problemy ze znalezieniem 

chętnych dzieci na kolonie zorganizowaną przez OPS  

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak oznajmiła, iż było mało chętnych dzieci, podejrzewa  

że wynikało to z sytuacji epidemiologicznej, dlatego OPS prowadził nabór, przy czym 

jedynym kryterium było zamieszkiwanie gminy Santok, ale pierwszeństwo miały dzieci, 

których rodzice korzystali z pomocy OPS.  

 

Przewodniczący Komisji oznajmił, iż zadał to pytanie w związku z wpłynięciem do Rady 

Gminy anonimowej skargi i poprosił Panią Kierownik OPS o odniesienie się do jej treści. 

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak oznajmiła, iż w skardze zarzucono, że nie wszystkie dzieci 

uczestniczące w kolonii były z gminy Santok – jest to nieprawda, ponieważ Kierownik OPS 

posiada listę dzieci z dokładnymi adresami i oświadczeniami rodziców.  

 

Radny Ireneusz Kucner zwrócił się z pytaniem, czy gmina płaci przewoźnikowi stałą 

stawkę bez względu na to czy robi kursy, czy nie. 
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Z-ca Wójta udzielił odpowiedzi, iż za każdym razem, co miesiąc gmina negocjuje stawkę.  

 

Radna Mirosława Porańczyk zwróciła się z pytaniem, czy odbędzie się spotkanie wójta  

z rodzicami w sprawie przeniesienia przedszkola w Lipkach Wielkich. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż takie spotkanie będzie. Zostało już zaplanowane na 

poniedziałek, jednak do Przewodniczącej Rady wpłynął wniosek rodziców o odwołanie 

spotkania, ponieważ część z nich przebywa na kwarantannie.  

 

Radna Krystyna Rajczyk poprosiła, aby Wójt przygotował zestawienie kosztów 

ponoszonych w związku z utrzymywaniem dwóch obiektów oraz kosztów jakie będą 

ponoszone po przeniesieniu przedszkola, ponieważ to będzie najważniejszym argumentem 

przy podejmowaniu decyzji. 

 

Wójt oznajmił, iż przygotuje takie informacje.  

 

Ad. 9 

Zakończenie posiedzenia.  

Przewodniczący Komisji Zbigniew Łukasiewicz w związku z wyczerpaniem porządku 

posiedzenia, zamknął o godz. 13
30

 posiedzenie Komisji ds. Społecznych i Oświatowych.  

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji  

 

Joanna Krystosik           Zbigniew Łukasiewicz 


