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Protokół nr 31/2017 

Komisja Oświaty Kultury i Sportu 

Protokół nr 38/2017 

Komisja ds. Rodziny i Bezpieczeństwa 

27 czerwca 2017r. 

 

Komisja ds. Oświaty Kultury i Sportu w związku z tematyką posiedzenia obradowała 

wspólnie z Komisją ds. Rodziny i Bezpieczeństwa. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z 30 posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu. 

4. Omówienie działalności Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi 

Santockiej za 2016 rok oraz opinia w sprawie sprawozdania finansowego i bilans 

Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej za 2016 rok. 

5. Wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany przez GOK oraz OPS na terenie 

Gminy.  

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

terenie gminy Santok. 

7. Sprawy bieżące OPS. 

8. Informacje, zapytania, wolne wnioski. 

9. Zakończenie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1  

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański o godz. 10
15 

dokonał 

otwarcia posiedzenia wspólnej komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja Oświaty 

Kultury i Sportu uczestniczyła w 5osobowym składzie, co stanowi pełny skład Komisji. 

Komisja ds. Rodziny i Bezpieczeństwa uczestniczyła w 4osobowym składzie, co stanowi 

pełny skład Komisji. Spoza Komisji udział wzięli: Wójt Gminy Józef Ludniewski, Główna 

Księgowa OPS Celina Korejwo, Pracownik GOK Aniela Korpik,  Pełnomocnik Wójta ds. 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Mariusz Śpiewanek, Prezes Fundacji 

Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej Stanisław Tokarski oraz 

Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański zaproponował 

siebie jako osobę prowadzącą posiedzenie Komisji. 

 

Członkowie obu Komisji nie wnieśli sprzeciwu i w drodze głosowania wybrali Radnego 

Damiana Kochmańskiego na Przewodniczącego obrad Komisji Oświaty Kultury i Sportu oraz  

Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa – jednogłośnie 7 głosami za. 

 

Ad. 2  

Przewodniczący Komisji Damian Kochmański poinformował, iż w porządku obrad 

nastąpiła zmiana kolejności omawianych punktów tj. punkt 4 będzie 5, a 5 będzie 4.  

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 
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3. Przyjęcie protokołu z 30 posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu. 

4. Wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany przez GOK oraz OPS na terenie 

Gminy.  

5. Omówienie działalności Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi 

Santockiej za 2016 rok oraz opinia w sprawie sprawozdania finansowego i bilans 

Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej za 2016 rok. 

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

terenie gminy Santok. 

7. Sprawy bieżące OPS. 

8. Informacje, zapytania, wolne wnioski. 

9. Zakończenie posiedzenia. 

 

Nie wniesiono uwag do porządku posiedzenia. 

 

Komisje przyjęły proponowany porządek posiedzenie ze zmianą jednogłośnie – 7 

głosami za. 

 

 

Ad. 3  

Radna Krystyna Rajczyk zgłosiła uwagę, iż nie uzyskała pisemnej odpowiedzi od Skarbnika, 

do której się zdeklarował, co ma swoje potwierdzenie w protokole.  

 

Komisja Oświaty Kultury i Sportu przyjęła protokół nr 30 jednogłośnie – 5 głosami za.  

 

Ad. 4 

Informację o wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanym przez GOK Przedstawił 

Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Mariusz 

Śpiewanek, który poinformował, iż w ramach funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi  

przygotował wspólnie z Panią Dyrektor GOK Sylwią Dobrzyńską wycieczkę dla 

gimnazjalistów do Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze, która odbędzie się w dwóch 

terminach: 

1) 17 sierpnia 2017r. wyjazd - o godz. 9
00

 spod ZS w Lipkach Wielkich 

2) 18 sierpnia 2017r. - wyjazd o godz. 9
00

 spod ZS w Santoku 

Informacja o wycieczce jest umieszczona na stronie internetowej gminy Santok oraz została 

przekazana do szkół.  

 

Wszyscy uczestnicy wycieczki będą musieli dostarczyć do GOK oświadczenie podpisane 

przez rodziców o wyrażeniu zgody na udział w wycieczce. Opiekunami wycieczki będą osoby 

zatrudnione przez GOK oraz Nauczycielka ze Szkoły w Santoku. Osoby te mają ukończony 

kurs kierownika wycieczki i opiekunów wypoczynku dla dzieci i młodzieży.  

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż na ostatnim posiedzeniu Komisji ds. Rodziny i 

Bezpieczeństwa ustalone było, że do 23 czerwca Szkoły zdeklarują ilość dzieci, które chcą 

wziąć udział w wycieczce.   

 

Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Mariusz 

Śpiewanek oznajmił, że deklaracje już wpłynęły, nadal wpływają i lista nie może być 

zamknięta, ponieważ wycieczka jest dopiero 17 sierpnia, jeżeli chętnych będzie tylko na 

jeden autokar, wycieczka w drugim terminie się nie odbędzie.  

 

Przewodniczący Komisji Damian Kochmański zapytał, do jakiego terminu mogą wpływać 

zgłoszenia chętnych na wycieczkę. 
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Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Mariusz 

Śpiewanek udzielił odpowiedzi, że sądzi iż do końca czerwca powinna być już określona 

ilość uczestników wycieczki. 

 

Radny Jerzy Stępień oznajmił, że nie jest za tym, aby ograniczać możliwość zapisywania 

chętnych na wycieczkę do określonego terminu, tylko zbierać zgłoszenia do dwóch tygodni 

przed terminem wycieczki.   

 

Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Mariusz 

Śpiewanek poinformował, iż w ramach funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi 

zorganizowano także przedstawienie teatralne pt. „Pinokio”, które odbędzie się 26 lipca 

2017r. w Janczewie o godz. 16
00

 oraz w Santoku o godz. 18
00

. W czasie „Akcji lato” 

planowany jest także wyjazd do Rokitna w dwóch terminach: 20 sierpnia oraz 10 września w 

zależności od ilości osób chętnych.  

 

Pracownik GOK Pani Aniela Korpik poinformowała, że w ramach „Akcji lato” pracownicy 

GOK we współpracy z Radami Sołeckimi będą prowadzili animacje na różnych spotkaniach 

w prawie wszystkich miejscowościach z terenu gminy, informacja o animacjach będzie 

wywieszona w każdej miejscowości. Od 3 do 7 lipca odbywać się będą warsztaty filmowe, 

będzie to III edycja. W sierpniu planowana jest organizacja konkursu „MasterChef Junior” – 

zgłoszenia będą przyjmowanie do 15 lipca. Na koniec sierpnia GOK razem z Radą Sołecką z 

Lipek Wielkich będzie organizować Turniej Piłki Nożnej. Ponadto GOK zorganizował  

cieszącą się dużym zainteresowaniem wycieczkę do kina Helios, zostało tylko jedno wolne 

miejsce.   

 

Informację o wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanym przez OPS przedstawiła  

Główna Księgowa OPS Celina Korejwo, która poinformowała, że OPS planuje wyjazd na 

kolonie dla 10 dzieci w wieku od 9 do 16 lat, jest to kolonia organizowana przez Hufiec w 

Myśliborzu i odbędzie się ona w Łukęcinie od 28.07. do 7.08.2017r. W kolonii będą 

uczestniczyły dzieci z miejscowości: 

Płomykowo – 1 dziecko, 

Janczewo – 1 dziecko, 

Santok – 1 dziecko, 

Lipki Wielkie – 2 dzieci, 

Ludzisławice – 1 dziecko, 

Baranowice – 1 dziecko, 

Mąkoszyce – 3 dzieci. 

 

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie organizuje wycieczkę  i do 7 lipca 2017r. ma 

określić ile miejsc będzie przeznaczonych dla dzieci z gminy Santok. Wyjazd będzie 27 lipca 

2017r. 

 

Radny Piotr Goławski opuścił posiedzenie Komisji (godz. 10
40

). 

 

Ad. 5 

Sprawozdanie z działalności Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi 

Santockiej za 2016 rok oraz sprawozdanie finansowe i bilans Fundacji Ochrony Przyrody i 

Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej za 2016 rok przedstawił Prezes Fundacji Stanisław 

Tokarski. 

Tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 
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Prezes Fundacji Stanisław Tokarski poinformował, że na str. 6 w punkcie 10 jest zapis 

„Zalecenia pokontrolne zostały wykonane” jest to zapis błędny, gdyż zaleceń pokontrolnych 

nie było. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, dlaczego wydatkowano tak mało 

środków na działalność statutową.  

 

Prezes Fundacji Stanisław Tokarski odpowiedział, że na działalność statutową można 

przeznaczyć jedynie środki pozyskane z działalności gospodarczej, która nie idzie dobrze, 

ponieważ dobre kruszywo się skończyło i pozyskiwany żwir jest słabej jakości. Prezes 

poinformował, że Zarząd Fundacji postanowił przeznaczać majątek Fundacji na cele 

statutowe. Są podmioty zainteresowane kupnem „dziury” w żwirowni. Fundacja chce, aby 

„dziura” została wykorzystana przez kupujący podmiot na cel, który przyniesie korzyści 

mieszkańcom gminy, dlatego nie zostanie sprzedana podmiotom prywatnym.  Podmiotami 

zainteresowanymi kupnem gruntów żwirowni są: 

 Wojewódzki Związek Łowiecki – na terenie gruntów żwirowni planują zbudować 

strzelnice myśliwskie, 

 KS Stal Gorzów – na terenie gruntów żwirowni planują zbudować tor crossowy. 

 

Ponadto fundacja ogłosiła dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości, jednak chętnych na 

kupno danych gruntów nie było. Prezes Fundacji poinformował, że będzie się starał o 

pozyskanie środków unijnych na realizowanie działalności statutowej. Prezes dodał, że 

Fundacja od kilku lat jest „atakowana” przez pewną osobę, która podaje nieprawdziwe dane    

i informacje do instytucji  takich jak Wojewoda, Ministerstwo Środowiska oraz Prokuratura. 

Na ostatnim posiedzeniu Komisji budżetowej zarzucano Prezesowi, że Fundacja działa na 

statucie niezatwierdzonym przez Radę Gminy, czyli nieważnym. Kwestia ta była 

konsultowana z prawnikami i na dzień dzisiejszy statut jest ważny, został przyjęty                    

i zarejestrowany w Sądzie  Gospodarczym. Fundacja na obecnym statucie funkcjonuje od 25 

lat i nigdy żadna instytucja nie stwierdziła nieprawidłowości w tej materii. Corocznie 

sprawozdanie przedkładane jest do Urzędu Skarbowego, KRS oraz Ministerstwa Środowiska.  

 

Przewodniczący Komisji Damian Kochmański oznajmił, że nie użyłby zwrotu 

„atakowana”, lecz osoba ta żąda wyjaśnień.   

 

Radny Ireneusz Kucner zwrócił się z pytaniem, czy o środki przeznaczone na wydatki 

statutowe zgłosiła się tylko jedna instytucja. 

 

Prezes Fundacji Stanisław Tokarski poinformował, że zgłosiły się jeszcze dwie instytucje 

jednak nie otrzymały dotacji, ponieważ Fundacja w pierwszym przypadku nie miała środków, 

a w drugim poinformowano organizatora „Janczewskiej 10” jakie musi złożyć dokumenty 

jednak tych dokumentów nie dostarczył. Przewodniczący dodał, że Fundacja planuje 

przeprowadzenie remontu dachu Kościoła w Nowym Polichnie oraz utworzenie skansenu 

historycznego w starej remizie strażackiej w Lipkach Wielkich.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, dlaczego przychody z tytułu dzierżawy 

gruntów rolnych są mniejsze w stosunku do roku ubiegłego.  

 

Prezes Fundacji Stanisław Tokarski oznajmił, iż nie wie dlaczego tak się stało i musiałby 

wyjaśnić tę kwestię z księgową.  

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż w opisie działalności gospodarczej brakuje kilku 

punktów np. szkolenie BHP. 
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Prezes Fundacji Stanisław Tokarski odpowiedział, iż szkolenie BHP nie odbywa się 

corocznie. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła uwagę, iż wzrosły wydatki administracyjne z tytułu 

umowy zlecenia. 

 

Prezes Fundacji Stanisław Tokarski odpowiedział, że umowy zlecenia jest to 

wynagrodzenie Księgowej i Prezesa Fundacji, które wzrosły w porównaniu do ubiegłego 

roku, ponieważ w tym roku przychody Fundacji były wyższe.  

 

Przewodniczący Komisji Damian Kochmański poddał przedłożone sprawozdanie pod 

głosowanie: 

Opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu 

Komisja poprzez głosowanie wyraziła opinię pozytywną głosami – 4 za, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących. Radny Damian Kochmański nie brał udziału w głosowaniu. 

Opinia Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa 

Komisja poprzez głosowanie wyraziła opinię pozytywną głosami – 3 za, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących.  

 

Ad. 6 

Informację o stanie technicznym i użytkowym ogólnodostępnych placów zabaw na terenie 

gminy Santok przedstawiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska, która 

poinformowała, że na terenie Gminy Santok znajduje się 16 placów zabaw: 

1. Wawrów - 2 place 

2. Janczewo 

3. Gralewo 

4. Płomykowo 

5. Santok - 2 place 

6. Stare Polichno 

7. Jastrzębnik 

8. Czechów 

9. Górki 

10. Ludzisławice 

11. Lipki Wielkie - 2 place 

12. Baranowice 

13. Lipki Małe 

Dnia 22 maja 2017r. przeprowadzono coroczną kontrolę stanu technicznego placów zabaw. 

Kontroli dokonał technik budowlany z uprawnieniami. Z  oględzin zostały sporządzone 

protokoły określające stan techniczny urządzeń zabawowych i stan ogólny wizualny placów 

zabaw. Na podstawie przekazanych protokołów do tut. urzędu wyłoniono zakres  niezbędnych 

robót i napraw w celu  zlikwidowania zagrożeń i zachowania bezpieczeństwa na placach 

zabaw: 

 Wawrów przy blokach: zakup i montaż zjeżdżalni, wymiana regulaminu 

 Wawrów przy stawie: naprawa płotu, wymiana słupków 

 Gralewo przy blokach: wymiana desek w piaskownicy, siedzisko w huśtawce, belki w     

wejściu na zestaw zabawowy oraz naprawa daszków w zestawie zabawowym 

 Płomykowo: wymiana  belki w zestawie zabawowym, spawanie bramy i furtki 

 Stare Polichno: przykręcono linki w drabince wraz z wymianą śrub mocujących 

 Lipki Wielkie przy blokach: uzupełniono deskę w zestawie zabawowym 

 Lipki Wielkie przy kościele: montaż regulaminu 
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 Baranowice: uzupełniono deskę w zestawie zabawowym 

 Lipki Małe: wymieniono deskę w huśtawce. 

Wszystkie wymieniane elementy drewniane zostały pomalowanie. Ujawnione w trakcie 

kontroli usterki i uszkodzenia urządzeń zostały usunięte do dnia  05 czerwca 2017r.  

Wykonanie robót zostało potwierdzone protokołem odbioru spisanym w  dniu 05.06.2017r. 

przez komisję ze strony zamawiającego oraz wykonawcy. 

 

Ad. 7 

Nie podjęto dyskusji w punkcie 7 porządku obrad tj. sprawy bieżące OPS.  

 

Ad. 8 

Członkowie Komisji nie wnieśli wniosków i zapytań. 

 

Ad. 9 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Damian Kochmański w związku z 

wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął o godz. 11
25

 posiedzenie Komisji Oświaty 

Kultury i Sportu oraz  Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa. 

 

 

Protokolant      Przewodniczący Komisji 

Oświaty Kultury i Sportu 

 

Joanna Krystosik          Damian Kochmański 

 

 

Przewodniczący Komisji 

ds. Rodziny i Bezpieczeństwa 

 

              Ireneusz Kucner 

 


