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Protokół nr 38/2018 

Komisja Oświaty Kultury i Sportu 

z dnia 27 lutego 2018r. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu nr 37 z dnia  30 stycznia 2018r. ze wspólnego posiedzenia                

z Komisją Rodziny. 

4. Opinia do projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego  w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok. 

(projekt 7) 

5. Opinia do projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych 

szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Santok.            

(projekt 8)  

6.  Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1 

Przewodniczący Komisji Damian Kochmański o godz. 10
10 

dokonał otwarcia posiedzenia 

witając wszystkich przybyłych i stwierdzając quorum. Komisja uczestniczyła w pełnym 5 

osobowym składzie. Spoza Komisji udział wzięli: Wójt Gminy Józef Ludniewski, Pani 

Dagmara Kowalicka-Szymczak pełniąca obowiązki kierownika CUW. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji poinformował, iż chciałby wprowadzić zmianę w porządku 

posiedzenia w pkt 3 polegającą na dodaniu zapisu „protokołu nr 36 z dnia 28 grudnia 2017r.” 

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu nr 36 z dnia 28 grudnia 2017r. oraz protokołu nr 37 z dnia  30 

stycznia 2018r. ze wspólnego posiedzenia z Komisją Rodziny. 

4. Opinia do projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego  w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok. 

(projekt 7) 

5. Opinia do projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych 

szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Santok.            

(projekt 8)  

6.  Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Komisja przyjęła przedstawiony porządek obraz ze zmianą jednogłośnie – 5 głosami za. 

 

Ad 3.  

Komisja przyjęła protokół nr 36 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rodziny i Komisji 

Oświaty z dnia 28 grudnia 2017r jednogłośnie – 5 głosami za. 
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Komisja przyjęła protokół nr 37 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rodziny i Komisji 

Oświaty z dnia 30 stycznia 2018r jednogłośnie – 5 głosami za. 

 

Ad. 4  

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego  w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok omówiła Pani 

Dagmara Kowalicka-Szymczak pełniąca obowiązki kierownika CUW. 

 

Projekt uchwały ma charakter aktualizacyjny w zakresie podstawy prawnej, natomiast 

kryteria nie zostały zmienione, ponieważ są jasne i wystarczające.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, ile jest przygotowanych miejsc w 

przedszkolach na nowy rok szkolny.  

 

Radny Radosław Wołoszczuk zwrócił się z pytaniem, czy budynki w których są przedszkola 

są własnością gminy i czy w związku z małą liczbą miejsc w przedszkolu w Janczewie można 

wynająć budynek i utworzyć w nim oddział przedszkolny. 

 

Wójt odpowiedział, że budynki są własnością gminy oraz poinformował, iż na rok szkolny 

2018/2019 uda się pomieścić dzieci w przedszkolach, natomiast przyszłościowo trzeba będzie 

rozbudować przedszkole w Janczewie.  

 

Pani Dagmara Kowalicka-Szymczak pełniąca obowiązki kierownika CUW 

poinformowała, że  

 w przedszkolu w Santoku (razem z oddziałem w Gralewie) jest 90 miejsc. 

 w przedszkolu w Lipkach Wielkich jest 75 miejsc, 

 w przedszkolu w Wawrowie jest 100 miejsc, 

 w przedszkolu w Janczewie jest 25 miejsc. 

 

Przewodniczący Komisji oznajmił, iż w § 1 ust. 3 jest zapis „kandydat korzysta z pełnej 

oferty przedszkola (3 godziny i więcej ponad podstawę programową) - 20 pkt;” i zapytał, czy 

podstawa programowa nie powinna być 5 godzinna.  

 

Pani Dagmara Kowalicka-Szymczak pełniąca obowiązki kierownika CUW 

poinformowała, że podstawa realizowana jest w ciągu minimum 3 godzin. 

 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, czy wynika to wprost z przepisów ustawy. 

 

Pani Dagmara Kowalicka-Szymczak pełniąca obowiązki kierownika CUW udzieliła 

odpowiedzi, iż tę kwestie ustala Rada Gminy.  
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Radny Ireneusz Kucner poinformował, iż przy opracowywaniu punktacji określonej w § 1 

był za takim sposobem podziału punktów i widzi, że nie został on zmieniony, co wskazuje na 

to, że funkcjonuje dobrze.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

 

Opinia Komisji 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały głosami – 5 za, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących.  

 

Ad. 5 

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Santok omówiła Pani 

Dagmara Kowalicka-Szymczak pełniąca obowiązki kierownika CUW. 

 

Projekt uchwały ma charakter aktualizacyjny w zakresie podstawy prawnej, natomiast 

kryteria nie zostały zmienione. 

 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy dużo osób w roku ubiegłym podlegało punktacji. 

 

Pani Dagmara Kowalicka-Szymczak pełniąca obowiązki kierownika CUW udzieliła 

odpowiedzi, że nie, ponieważ punktacja dotyczy osób spoza obwodu.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

 

Opinia Komisji 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały głosami – 5 za, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących.  

 

Ad. 6 

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

zabrali: 

 

Wójt poinformował, że: 

 rozstrzygnięto przetarg na budowę dróg, 

 rozstrzygnięto przetarg na budowę drogi Wawrów Górny – Wawrów Dolny, 

 26 lutego odbyło się spotkanie z Burmistrzem gminy partnerskiej Rüdersdorf 

dotyczące wniosku na II etap rewitalizacji grodziska, który będzie składany wspólnie, 

 w bieżącym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg na ścieżkę rowerową na os. 

Bermudy,  

 większość przetargów jest rozstrzygniętych i wykonawcy rozpoczną prace 

niezwłocznie, jeżeli umożliwią to warunki atmosferyczne,  

 zostanie złożony wniosek do Ministerstwa Sportu na budowę hali sportowej oraz 

przygotowywane jest pismo do Minister Elżbiety Rafalskiej z prośbą o wsparcie w tej 

sprawie.  

 

Radny Radosław Wołoszczuk zapytał, kto wygrał przetarg na równanie dróg. 
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Wójt odpowiedział, że wygrała firma PPUH Leon Tołkacz. 

 

Przewodniczący Komisji zwrócił się  z pytaniem do Członków Komisji, czy ktoś ma uwagi 

do sprawozdania z pracy Komisji za rok 2017, które zostało wysłane Radnym drogą 

elektroniczną. 

 

Nie zgłoszono uwag. 

 

Ad. 7 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu w związku z wyczerpaniem porządku 

posiedzenia, zamknął o godz. 10
30

 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.  

 

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Krystosik          Damian Kochmański  

 

 

 


