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Protokół nr 42/2017 

Komisja ds. Rodziny i Bezpieczeństwa 

27 listopada 2017r. 

 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rodziny i Komisji Oświaty z dnia 25 

września 2017r. 

4. Wypracowanie opinii na temat  projektu zmian w Statucie gminy Santok.  

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

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

Narodzenia) 

7. Sprawy bieżące OPS.  

8. Informacje, zapytania, wolne wnioski. 

9. Zakończenie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1  

Przewodniczący Komisji Ireneusz Kucner o godz. 11
05 

dokonał otwarcia posiedzenia 

witając wszystkich przybyłych i stwierdzając quorum. Komisja uczestniczyła w pełnym 3 

osobowym składzie. Spoza Komisji udział wzięli Sekretarz Gminy Paweł Pisarek, Kierownik 

RGKROŚ Pani Halina Garczyńska oraz Insp. ds. Świadczeń Wychowawczych Hubert 

Żurawski. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 2 

Komisja poprzez głosowanie przyjęła proponowany porządek posiedzenia jednogłośnie 3 

głosami za.  

 

Ad. 3  

Komisja poprzez głosowanie przyjęła protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji 

Rodziny i Komisji Oświaty z dnia 25.09.2017r. jednogłośnie – 3 głosami za. 

 

Ad. 4 

Projekt zmian w Statucie Gminy Santok oraz opinie prawną do projektu przedstawił 

Przewodniczący Komisji. 

 

Teksty inicjatywy uchwałodawczej oraz opinii prawnej stanowią załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie odrzucenie proponowanych zmian w 

statucie. 

Opinia Komisji  

Komisja odrzuciła projekt zmian jednogłośnie – 3 głosami za. 

 

 

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

przedstawiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska, która poinformowała, że:  

 Zakupiono czujki dymu i czadu i zamontowano je w 3 lokalach mieszkalnych, 

 Zabezpieczono w razie konieczności (osoby bezdomne, zdarzenia losowe) 2 

mieszkania w Ośrodku Zdrowia w Lipkach Wielkich (mieszkanie wydzielone z 

zasobu mieszkaniowego gminy z przeznaczeniem do wynajmu na czas trwania pracy – 

uchwała RG XX/148/12 z dnia 24 maja 2012r.). 

 Z pozyskanych informacji z OPS w Santoku wynika, że na dzień dzisiejszy na terenie 

gminy nie ma osób bezdomnych. Ośrodek jest w stałym kontakcie z noclegowniami w 

Gorzowie Wlkp. i w razie potrzeby, pomoc odbywa się na zgłoszenie, potwierdzając 

wolne miejsca dla osoby potrzebującej. 

 

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, że chciałaby nawiązać do uchwały, która 

przygotowana jest na sesję dotyczącej sprzedaży lokalu w Lipkach i zwróciła się z pytaniem, 

od kiedy przedmiotowy lokal stoi pusty i czy jest on w zasobie lokali mieszkalnych gminy. 

 

Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska odpowiedziała, że lokal jest pusty od czasu 

likwidacji Kółka Rolniczego, czyli około 2-3 lat i nie jest on w zasobie mieszkań gminnych. 

 

Radna Krystyna Rajczyk stwierdziła, że skoro gmina ma takie problemy z deficytem 

mieszkań to czy nie da się uchwałą Rady przenieść tego mieszkania do zasobów gminy. 

 

Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska poinformowała, że lokal jest udziałem w 

częściach wspólnych, wymaga kapitalnego remontu oraz rozłączenia, ponieważ ogrzewanie i  

wejście jest wspólne.  

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, że może lepszym rozwiązaniem byłoby  przygotowanie 

przedmiotowego lokalu do zamieszkania i wydzielenia z niego 2 mieszkań, a lokale w bloku 

w Wawrowie sprzedać za dużo większe pieniądze, gdyż mają większą wartość.   

 

Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska poinformowała, że stanowisko Wójta jest 

takie, aby wyzbywać się lokali gdzie jest współwłasność. 

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż chciałaby obejrzeć lokal przed głosowaniem nad 

uchwałą.  

 

Sekretarz poinformował, że gmina jest właścicielem tego lokalu i może go zaadoptować na 

potrzeby mieszkaniowe i jeżeli Radni mają życzenie obejrzeć lokal to zostanie to 

zorganizowane. 

 

Stanowisko Komisji (bez głosowania): 

Komisja wnosi o wstrzymanie projektu uchwały. 

      

Ad. 6 i 7 
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Informacje o pomocy udzielanej przez OPS osobom najbardziej potrzebującym (Święta 

Bożego Narodzenia) przedstawił Inspektor ds. Świadczeń Wychowawczych Hubert 

Żurawski, który poinformował, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Santoku udzieli pomocy 

finansowej i rzeczowej  osobom  najbardziej potrzebującym, kwalifikującym się do pomocy 

w  okresie  świątecznym (Święta Bożego Narodzenia). 

Wzorem lat poprzednich  dzieci z rodzin kwalifikujących się do zasiłku celowego otrzymają 

paczki ze słodyczami –cena jednej paczki to 40 zł. Paczki przed Świętami  trafią do 40 dzieci. 

Z Banku żywności artykuły spożywcze  otrzymuje  100 rodzin tj. 245 osób .   

Pomoc na zakup opału otrzymało 30 rodzin. 

 

Przewodniczący Komisji Ireneusz Kucner dodał, że uzyskał informacje od Pani Kierownik 

OPS, że pracownicy socjalni objechali całą gminę i odwiedzili wszystkie samotne starsze i 

schorowane osoby, którym została udzielona pomoc, jeżeli takiej potrzebowali.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, dlaczego tylko 40 dzieci otrzymało 

pomoc.  

 

Sekretarz udzielił odpowiedzi, iż tylko 40 dzieci się zakwalifikowało, ponieważ jest 

kryterium dochodowe, natomiast w poszczególnych sołectwach organizowane są choinki, 

gdzie wszystkie dzieci otrzymują paczki.  

 

 

Radna Krystyna Rajczyk zapytała w jakim wieku są dzieci otrzymujące paczki z OPS. 

 

Inspektor ds. Świadczeń Wychowawczych Hubert Żurawski odpowiedział, iż dzieci 

otrzymujące paczki są w wieku szkolnym. 

 

Radny Jerzy Stępień zaproponował, aby zorganizować świąteczne paczki także dla osób 

starszych.  

 

Sekretarz zobowiązał Huberta Żurawskiego do przygotowania informacji o ilości osób w 

poszczególnych przedziałach wiekowych co 5 lat od 75 roku życia.  

 

  

Ad. 8 

Podczas omawiania punktu 8 porządku obrad tj. informacje, zapytania, wolne wnioski głos 

zabrali: 

 

Przewodniczący Komisji Ireneusz Kucner poinformował, że na sesji 29 września 2017r. 

Przewodniczący Rady przekazał Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa rozpatrzenie sprawy 

dot. pracy Zespołu Interdyscyplinarnego. W związku z powyższym Przewodniczący Komisji 

zwrócił się do Pani Mecenas z pytaniem, czy Komisja jest kompetentna do rozpatrywania tej 

sprawy i z opinii prawnej wynika, że nie (tekst opinii prawnej stanowi załącznik do 

protokołu). 

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż na Sesji zadała pytanie dotyczące funduszu 

sołeckiego i zapisana w protokole odpowiedź Wójta brzmiała: „Wójt poinformował, że 
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stwierdzenie jest prawdą, ale wówczas mniejsze miejscowości nie otrzymałyby wcale”. 

Radna wyraziła zdanie, iż jest to nieprawdą i nie taka była intencja Radnej, ponieważ 

mniejsze miejscowości nie otrzymałyby dodatkowych pieniędzy, a fundusz sołecki jaki im 

przysługuje byłby przyznany, a z protokołu wynika, że Radna jest za zabraniem funduszu 

mniejszym wioskom, a tak nie jest.  

 

Sekretarz poinformował, że fundusz jest refundowany procentowo do kwoty funduszu, która 

jest uznana za podstawową, a jeżeli Rada Gminy podniesie kwotę funduszu sołeckiego to 

kwota o którą podniesie nie podlega refundacji i najprawdopodobniej Wójtowi chodziło o te 

dodatkowe środki, bo na pewno nie powiedział, że z tego tytułu mniejsze sołectwa nie 

dostaną w ogóle funduszu.  

 

Przewodniczący Komisji Ireneusz Kucner poinformował, iż do biura rady wpłynęło pismo 

z Biura Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie apelu dotyczącego poparcia protestu służby 

zdrowia (tekst pisma stanowi załącznik do protokołu). 

 

Ad. 9 

Przewodniczący Komisji Ireneusz Kucner w związku z wyczerpaniem porządku 

posiedzenia, zamknął o godz. 11
50

 posiedzenie Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa. 

 

 

 

Protokolant        Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Krystosik             Ireneusz Kucner 

 

 


