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Protokół nr 41/2018 

Komisja Oświaty Kultury i Sportu 

Protokół nr 50/2018 

Komisja ds. Rodziny i Bezpieczeństwa 

  26 czerwca 2018r. 

 

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 nr 40/2018 z posiedzenie Komisji Oświaty i protokołu nr 49/2018 

z posiedzenia Komisji Rodziny.  

4. Analiza wykonania budżetu za 2017r.  

5. Przedstawienie projektów organizacyjnych placówek oświatowych na nowy rok 

szkolny (miedzy innymi sytuacja w Szkole Podstawowej w Janczewie/Wawrowie, 

przedszkole w Janczewie/Wawrowie)  

6. Wakacje - wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany przez GOK oraz OPS. 

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

terenie gminy Santok.   

8. Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

9. Zakończenie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1  

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański o godz. 12
35 

dokonał 

otwarcia posiedzenia wspólnej komisji witając wszystkich przybyłych. Obie Komisje 

obradowały w pełnych składach osobowych. Spoza Komisji udział wzięli: Wójt Gminy Józef 

Ludniewski, Sekretarz Gminy Paweł Pisarek, Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak, Kierowni 

RGKROŚ Pani Halina Garczyńska, Kierownik OPS Irena Dziubałtowska, Kierownik CUW 

Dagmara Kowalicka-Szymczak,  Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych Mariusz Śpiewanek, pracownik GOK Aniela Korpik. Listy 

obecności stanowią załączniki 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 6 głosami za. 

 

Ad. 2  

Radny Jerzy Stępień zaproponował, aby punkt 4 porządku obrad tj. Analiza wykonania 

budżetu za 2017r. umieścić w porządku obrad jako punkt 7. 

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  
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3. Przyjęcie protokołu nr 40/2018 z posiedzenie Komisji Oświaty i protokołu nr 49/2018 

z posiedzenia Komisji Rodziny.  

4. Przedstawienie projektów organizacyjnych placówek oświatowych na nowy rok 

szkolny (miedzy innymi sytuacja w Szkole Podstawowej w Janczewie/Wawrowie, 

przedszkole w Janczewie/Wawrowie)  

5. Wakacje - wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany przez GOK oraz OPS. 

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

terenie gminy Santok.  

7. Analiza wykonania budżetu za 2017r. 

8. Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

9. Zakończenie posiedzenia 

 

Komisje przyjęły proponowany porządek obrad ze zmianą jednogłośnie – 6 głosami za.  

 

Ad. 3  

Protokół nr 40/2018 z posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu przyjęto 

jednogłośnie – 5 głosami za. 

 

Protokół nr 49/2018 z posiedzenia Komisji ds. Rodziny i bezpieczeństwa przyjęto 

jednogłośnie – 3 głosami za.  

 

Ad. 4  

Projekty organizacyjne placówek oświatowych na nowy rok szkolny (miedzy innymi sytuacja 

w Szkole Podstawowej w Janczewie/Wawrowie, przedszkole w Janczewie/Wawrowie) 

przedstawiła Pani Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak. 

 

Pani Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak omówiła weryfikację projektów 

arkuszy organizacyjnych placówek pod kątem zgodności z przepisami prawa  

i zabezpieczonymi środkami finansowymi kolejno: 

 

 Gminne Przedszkole w Wawrowie 

 

Treść weryfikacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Szkoła Podstawowa w Janczewie  

 

Treść weryfikacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Szkoła Podstawowa w Wawrowie  

 

Treść weryfikacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Szkoła Podstawowa w Lipkach Wielkich  

 

Treść weryfikacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, ilu uczniów może maksymalnie 

uczęszczać do Szkoły w Lipkach Wielkich. 
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Pani Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak udzieliła odpowiedzi, iż w klasie 

może być maksymalnie 27 dzieci.  

 

 Szkoła Podstawowa w Santoku  

 

Treść weryfikacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, ilu uczniów uczęszcza na lekcję etyki. 

 

Pani Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak udzieliła odpowiedzi, iż około 10 

dzieci w każdej klasie.   

 

 Gminne Przedszkole w Lipkach Wielkich 

 

Treść weryfikacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, dlaczego zwiększono liczbę etatów w 

przedszkolu skoro zmniejszyła się liczba dzieci. 

 

Pani Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak udzieliła odpowiedzi, że wcześniej 

jeden etat realizowany był w nadgodzinach, natomiast obecnie nauczycielki nie chcą 

pracować w nadgodzinach.  

 

 Gminne Przedszkole w Santoku 

 

Treść weryfikacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Damian Kochmański zwrócił się z pytaniem, w jaki sposób 

zostanie rozwiązany problem lokalowy w Szkole Podstawowej w Janczewie. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż to rozstrzygnięcie będzie należało do nowego Dyrektora Szkoły. 

Wójt dodał, że szkoła wymaga modernizacji, jednak nie ma środków zewnętrznych, które 

spowodowałyby szybką realizację inwestycji. Średni koszt inwestycji to ok. 10 mln zł, a na 

ten moment nie można skorzystać z żadnego projektu. W trakcie rozstrzygania jest projekt na 

budowę sali sportowej w Janczewie.  

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż Skarbnik kiedyś powiedział, że jeżeli byłby Wójtem 

to zlikwidowałby Szkołę w Janczewie, Radna zwróciła się z pytaniem, czy Skarbnik 

utrzymuje to stanowisko. 

 

Skarbnik oznajmił, iż gminy nie stać na modernizację szkoły ze środków własnych i  jeżeli 

nie będzie środków zewnętrznych to nie należy deklarować, że szkoła zostanie 

zmodernizowana. Skarbnik dodał, że z ekonomicznego punktu widzenia, podtrzymuje 

stanowisko i nie widzi sensu utrzymywania szkoły, skoro kolejna jest oddalona o 4 km i 

mogłaby wchłonąć dwie takie szkoły jak w Janczewie.  
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Przewodniczący Komisji Damian Kochamański stwierdził, iż były prowadzone rozmowy 

na ten temat z Wójtem, a także ze Skarbnikiem i szkoła wymaga modernizacji i ewentualnej 

rozbudowy, jednak nie trzeba robić tego kompleksowo jeżeli nie będzie na to środków 

zewnętrznych.   

 

Wójt oznajmił, iż chciałby podziękować Pani Sołtys sołectwa Wawrów za udostępnienie sali 

wiejskiej w celu utworzenia oddziału przedszkolnego. Jest to rozwiązanie tymczasowe, ale 

tak jak w przypadku oddziału przedszkolnego w Janczewie jak i w Wawrowie należy znaleźć 

jakieś rozwiązanie. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zapytała, ile będzie trwało to rozwiązanie tymczasowe. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż uważa że około 2 lat.  

 

Radny Jerzy Stępień oznajmił, iż dobrym rozwiązaniem, na które w tej chwili nie pozwala 

prawo oświatowe byłoby utworzenie w szkole w Janczewie oddziału składającego się z klas 

1-4, co umożliwiłoby rozbudowę oddziału przedszkolnego.   

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekty organizacyjnej w przedstawionej 

formie. 

Opinia Komisji 

Komisje przyjęły projekty jednogłośnie – 6 głosami za.  

 

Ad. 5 

Informację o  wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji organizowanym przez GOK 

oraz OPS omówili: 

 

Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Mariusz 

Śpiewanek poinformował, iż forma zajęć jest taka sama jak w roku ubiegłym, ponieważ 

cieszyła się dużym zainteresowaniem: 

 zorganizowana zostanie wycieczka do Poznania dla uczniów klas 4-8 dnia 

25.07.2018r., 

 zorganizowana zostanie wycieczka do Gorzowa Wlkp. dla uczniów klas 1-4, dnia 2  

i 3.08.2018r.,  

 

Pracownik GOK Pani Aniela Korpik poinformowała, iż: 

 10 lipca rozpoczynają się warsztaty pn. „Laboratorium rejs”, na które zapisało się 11 

dzieci z Lipek Wielkich oraz 4 z Santoka,  

 10 sierpnia zorganizowany zostanie „Masterchef Junior” w Jastrzębniku, 

 21 lipca odbędą się podchody w Santoku dla dwóch grup: „drużyna z lewej strony 

rzeki” (od Starego Polichna do Jastrzębnika) oraz „drużyna z prawej strony rzeki” (od 

Santoka po Wawrów), 

 14 sierpnia odbędą się warsztaty plecionkarskie w Lipkach Wielkich, 

 organizowane będą wakacyjne animacje w poszczególnych sołectwach. 
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Pani Kierownik OPS Irena Dziubałtowska poinformowała, iż w tym roku OPS nie 

organizuje kolonii dla dzieci, ponieważ nie ma chętnych.  

 

Ad. 6 

Informację o stanie technicznym i użytkowym ogólnodostępnych placów zabaw na terenie 

gminy Santok przedstawiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożoną informację. 

Opinia Komisji 

Komisje przyjęły informację jednogłośnie – 6 głosami za.  

 

Ad. 7  

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017r. przedstawił Skarbnik, który poinformował, że  

budżet Gminy Santok uchwalony został przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXVIII/201/16 z 

dnia 30 grudnia i wynosił: 

- po stronie dochodów  33.431.650,75 zł 

1) dochody bieżące   30.914.757,00 zł 

2) dochody majątkowe 2.516.893,75 zł 

- po stronie wydatków  40.562.646,60 zł 

1) wydatki bieżące   29.006.631,00 zł 

2) wydatki majątkowe  11.556.015,60 zł 

 

W toku realizacji budżetu w 2017 roku wprowadzono zwiększenie budżetu po stronie 

dochodów o kwotę 3.193.231,68,55 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 3.710.825,39 zł. 

 

Plan budżetu po zmianach to: 

- po stronie dochodów  36.624.882,43 zł 

1) dochody bieżące   32.775.562,41 zł 

2) dochody majątkowe 3.849.320.02 zł 

 

- po stronie wydatków  44.273.471,99 zł 

1) wydatki bieżące   31.082.918,71 zł 

2) wydatki majątkowe  13.190.553,28 zł 

 

Następnie Skarbnik szczegółowo omówił działy związane z pracami komisji tj. 801 – oświata 

i wychowanie, 851 – ochrona zdrowia, 852 – pomoc społeczna, 853 – pozostałe zadania w 

zakresie polityki społecznej, 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, 921 – kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego, 926 – kultura fizyczna. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, co to za inwestycja „dom pogrzebowy” 

zapisana w budżecie. 
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Wójt poinformował, iż mieszkańcy Starego Polichna składali wiele lat temu wniosek o 

budowę kaplicy cmentarnej. 

 

Skarbnik dodał, że wykonano dokumentację projektową, dlatego inwestycja jest zapisana w 

budżecie jako inwestycja rozpoczęta.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, z czego wynikają tak duże umorzenia 

zaległości podatkowych. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż uważa decyzję o umorzeniach za słuszne, ponieważ w 

większości dotyczą one osób fizycznych, które mają bardzo złą sytuację materialną i życiową 

oraz dwóch podmiotów gospodarczych, z czego jeden to firma, która już nie istnieje i po 

wielu odwołaniach do SKO, które dało wyraźnie do zrozumienia, że należy sprawę 

zakończyć, Wójt podjął decyzję o umorzeniu. 

  

Radna Krystyna Rajczyk prosi o wyjaśnienie, dlaczego umarza się tak duże kwoty, a 

mieszkańcom wysyła się upomnienia o 1 zł lub 2 zł. 

 

Sekretarz poinformował, iż wprowadzono w Urzędzie zaostrzenie w zakresie windykacji 

zaległości i obniżono kwotę, od której wysyłane są upomnienia.  

 

Skarbnik oznajmił, iż zaległości na małe kwoty wynoszą już ok. 100 tyś., ponieważ gmina 

wcześniej nie wysyłała upomnień przy tak mały kwotach sądząc, że zostaną one uregulowane 

w czasie, jednak nazbierała się tak duża kwota, że upomnienia zostały wysłane do wszystkich 

dłużników.  

 

Przewodniczący Komisji Damian Kochmański poinformował, iż przedłożone 

sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie przez RIO uchwałą nr 234/2018 składu 

orzekającego RIO w Zielonej Górze z dnia 16 kwietnia 2018 r. w składzie: Iwona Porowska – 

Przewodnicząca, Lidia Jaworska – Członek, Marek Lewandowski – Członek w sprawie 

wydania opinii do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Santok za 2017 rok wraz z 

informacją o stanie mienia komunalnego. Ponadto Przewodniczący odczytał wniosek Komisji 

Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi absolutorium.  

 

Skarbnik poinformował, iż wniosek Komisji Rewizyjnej został zaopiniowany pozytywnie 

uchwałą nr 428/2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej 

Górze z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wydania opinii  

o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Santok, dotyczącym udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy.  

 

Przewodniczący komisji poddał przedłożone sprawozdanie pod głosownie. 

Opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu 
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Komisja poprzez głosowanie wyraziła pozytywną opinię do przedłożonego sprawozdania 

jednogłośnie – 5 głosami za. 

 

Przewodniczący komisji poddał przedłożone sprawozdanie pod głosownie. 

Opinia Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa 

Komisja poprzez głosowanie wyraziła pozytywną opinię do przedłożonego sprawozdania 

jednogłośnie – 3 głosami za. 

 

Ad. 8 

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

zabrali: 

 

Sekretarz Gminy poinformował, że na sesję przedłożona zostanie uchwała o powołaniu 

Doraźnej Komisji Statutowej, ponieważ ostatnia nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym 

wprowadziła kilka kwestii m.in. dot. powołania Komisji do rozpatrywania skarg i wniosków, 

głosowania imiennego i obowiązkowej transmisji obrad, które musza zostać uregulowane w 

statucie gminy i które będą stosowane od nowej kadencji, czyli na pierwszym posiedzeniu 

nowej Rady powinien obowiązywać już nowy statut.  

 

Skarbnik poinformował, iż na sesji Wójt będzie wnioskował o wprowadzenie do porządku 

obrad uchwałę w sprawie dopłaty do cen dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, 

uchwała dotyczy mieszkańców korzystających z ujęcia wody w Ludzisławicach oraz uchwałę 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2018.  

 

Ad. 9 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Damian Kochmański w związku                 

z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął o godz. 14
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 

 

 


