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Protokół nr 47/2018 

Komisja ds. Rodziny i Bezpieczeństwa 

21 lutego 2018r. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Ustalenie trasy objazdu miejscowości, w których odbywają się warsztaty dla dzieci 

organizowane w ramach ferii zimowych. 

4. Wizytowanie placówek w celu oceny funkcjonowania warsztatów.  

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1  

Przewodniczący Komisji Ireneusz Kucner o godz. 9
40 

dokonał otwarcia posiedzenia witając 

wszystkich przybyłych i stwierdzając quorum. Komisja uczestniczyła w 2 osobowym 

składzie.  

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 2 

Komisja poprzez głosowanie przyjęła proponowany porządek posiedzenia jednogłośnie - 2 

głosami za.  

 

Ad. 3 

Ustalono trasę objazdu w sposób następujący: 

1. Sala wiejska w Wawrowie. 

2. Biblioteka w Lipkach Wielkich. 

3. Sala wiejska w Janczewie. 

 

Wyjazd Komisji z Urzędu Gminy Santok nastąpił o godz. 10
00

. 

 

Ad. 4 

Do obrad Komisji w miejscowości Wawrów dołączyła Radna Krystyna Rajczyk oraz Pani 

Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska. 

 

Sala wiejska w Wawrowie – duża frekwencja, w zajęciach uczestniczyło 15 dzieci                      

z Czechowa i Wawrowa. Warsztaty  w formie zabawy z gliną prowadzone przez instruktora 

ceramiki. 

 

Biblioteka w Lipkach Wielkich – duża frekwencja, w zajęciach uczestniczy 17 dzieci z Lipek 

Wielkich. Zajęcia prowadzone przez Panią bibliotekarkę. Zaproponowana forma spędzenia 

czasu wolnego cieszyła się powodzeniem.  

 

Sala wiejska w Janczewie – duża frekwencja, w zajęciach uczestniczy 12 dzieci, podobnie jak 

w Wawrowie warsztaty odbywały się w  formie zabawy z gliną, prowadzone przez instruktora 
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ceramiki. Po zakończeniu warsztatów w GOK zorganizowana zostanie wystawa prac 

wykonanych przez dzieci w trakcie zajęć.  

Podsumowanie: 

Komisja wyraziła zdanie, iż zaproponowana dzieciom w roku bieżącym, forma spędzania 

czasu wolnego przez GOK jest bardzo atrakcyjna i cieszy się zainteresowaniem wśród dzieci, 

na co wskazuje duża frekwencja w stosunku do lat ubiegłych.  

Komisja stwierdziła, iż podziękowania należą się organizatorom, czyli GOK, a także osobom 

współpracującym tj. instruktorom oraz pracownikom biblioteki. 

 

Komisja omówiła także turniej piłki siatkowej o puchar Wójta, który odbył się 17.02.2018r. 

na hali sportowej w Lipkach Wielkich.  

Do udziału w turnieju zgłosiło się 5 drużyn: drużyna ze Starego Polichna, Janczewa, 

Kreatywni Gorzów, drużyna składająca się z policjantów oraz Bogusz – Lisek Skwierzyna. 

Turniej organizowany był przez Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiaąywania Problemów 

Alkoholowych Mariusza Śpiewanka. Puchar Wójta zdobyła drużyna ze Skwierzyny,                        

2 miejsce Kreatywni Gorzów, 3 – Stare Polichno, 4 – Janczewo, 5 – Drużyna Policjantów           

z Gorzowa Wlkp.. Członkowie Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa brali udział w turnieju                     

i stwierdzili, że impreza była bardzo udana. Po turnieju przygotowany był poczęstunek 

 

Komisja wyraziła zdanie, iż zajęcia dla dzieci w okresie ferii cieszyły się powodzeniem              

i warto kontynuować tę formę spędzania czasu wolnego w przyszłych latach. 

 

Ad. 5 

Przewodniczący Komisji Ireneusz Kucner w związku z wyczerpaniem porządku 

posiedzenia zamknął o godz. 12
10

 posiedzenie Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa. 

 

 

 

Protokolant        Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Krystosik             Ireneusz Kucner 

 

 


