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Protokół nr 49/2018 

Komisja ds. Rodziny i Bezpieczeństwa 

22 maja 2018r. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu nr 46, 47 i 48.   

4. Informacja dzielnicowych o bezpieczeństwie w szkołach i całej gminie.  

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego. 

6. Informacja z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny, program 500+, 

rozwój pieczy zastępczej oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie.  

7. Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1  

Przewodniczący Komisji Ireneusz Kucner o godz. 10
00 

dokonał otwarcia posiedzenia 

witając wszystkich przybyłych i stwierdzając quorum. Komisja uczestniczyła w  2 osobowym 

składzie (nieobecny Radny Jerzy Stępień). Spoza Komisji udział wzięli: Z-ca Wójta Bogumił 

Ciborski, Kierownik OPS Pani Irena Dziubałtowska, Kierownik RGKROŚ Halina 

Garczyńska, Inspektor ds. inwestycji Daniel Drożdżewski oraz Dzielnicowy st. sierż. Marcin 

Kopacz. 

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji zaproponował zmianę w porządku posiedzenia polegająca na na 

zamianie kolejności punktu 4 i 5. 

 

Komisja w grodze głosowania wprowadziła zmianę jednogłośnie – 2 głosami za. 

 

Prządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu nr 46, 47 i 48.   

4. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego. 

5. Informacja dzielnicowych o bezpieczeństwie w szkołach i całej gminie.  

6. Informacja z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny, program 500+, 

rozwój pieczy zastępczej oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie.  

7. Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

Komisja w grodze głosowania przyjęła porządek obrad ze zmianami jednogłośnie – 2 

głosami za. 
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Ad. 3 

Komisja przyjęła protokół nr 46/2018, 47/2018 i 48/2018 z posiedzenia Komisji 

jednogłośnie – 2 głosami za.  

 

Ad. 4  

Informację o stanie bezpieczeństwa publicznego w zakresie inwestycji przedłożył Inspektor 

ds. inwestycji Daniel Drożdżewski, który poinformował, że: 

 wyremontowano drogi ul. Nowa, Lubelska, Kościelna i Stolarska w Lipkach Wielkich, 

drogę przy blokach w Wawrowie oraz ul. Widokową i Dębową w Czechowie,  

 wybudowano progi zwalniające na ul. Lubelskiej, Stolarskiej w Lipkach Wielkich  

i ul. Dębowej w Czechowie, 

 wybudowano 300 m chodnika w Janczewie razem z Powiatem,  

 planowana jest budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Starym Polichnie  

na odcinku od skrzyżowania z ul. Szkolną do ul. Zielonej, 

 opracowana jest dokumentacja na budowę ścieżki rowerowej w Wawrowie, ogłoszone 

były dwa przetargi, jednak nie wyłoniono wykonawcy. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem  za jaką kwotę dokonano remontu drogi  

w Wawrowie. 

 

Inspektor ds. inwestycji Daniel Drożdżewski odpowiedział, że wykonano nakładkę za 30 

tyś. netto.  

 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, czy wybudowane progi zwalniające były 

już przewidziane w projekcie, czy dodatkowo wykonane. 

 

Inspektor ds. inwestycji Daniel Drożdżewski udzielił odpowiedzi, że były zaplanowane  

w projekcie.  

 

Z-ca Wójta oznajmił, że jest wniosek mieszkańca ul. Nowej, aby postawić jeszcze jeden 

próg. 

 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, czy były realizowane lub są planowane  

jakieś inwestycji w mniejszych miejscowościach takich jak Baranowice, Mąkoszyce  

czy Jastrzębnik. 

 

Inspektor ds. inwestycji Daniel Drożdżewski udzielił odpowiedzi, że w zakresie dróg nie 

jest nic planowane we wskazanych miejscowościach.  

 

Z-za Wójta zwrócił się z pytaniem, czy powstanie punkt świetlny na skrzyżowaniu ul. Polnej  

i Lubelskiej w Lipkach Wielkich.  

 



3 

 

Inspektor ds. inwestycji Daniel Drożdżewski udzielił odpowiedzi, że w wykazie 

zapotrzebowania nie ma wskazanego tego punktu, jednak w tej kwestii kompetentna jest 

Barbara Kasperska. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zapytała na jakim etapie jest budowa oświetlenia ul. Czereśniowej 

w Wawrowie, gdyż ma informację, że termin do końca maja jest niezagrożony, a mimo to nic 

się w tek materii nie dzieje.  

 

Inspektor ds. inwestycji Daniel Drożdżewski oznajmił, iż omówi tę kwestię z Panią Barbarą 

Kasperską i jeżeli będzie jeszcze trwała Komisja to poprosi Ją, aby udzieliła odpowiedzi 

osobiście.  

 

Ad. 5 

Informację o bezpieczeństwie w szkołach i całej gminie przedstawił Dzielnicowy st. sierż. 

Marcin Kopacz. 

 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ponadto poinformował, że: 

 stan bezpieczeństwa w szkołach na terenie gminy określa jako bardzo dobry, 

 przeprowadzane są pogadanki profilaktyczne tzw. LUPO, 

 w razie potrzeby szkoły są w stałym kontakcie z policją, 

 w szkole w Wawrowie oraz w Janczewie nie było żadnych interwencji, 

 w szkole w Lipkach Wielkich zdarzały się przypadki bójek między uczniami i z takich 

interwencji sporządzane są notatki, które przekazywane są do Sądu do wydziału 

rodziny i nieletnich,  

 w szkole w Santoku miało miejsce jedno zdarzenie o charakterze pedofilskim, 

kierowca czarnego pojazdu marki mercedes zaczepiał małoletnie dziewczynki, takie 

zdarzenie miało miejsce dwukrotnie w miejscowości Płomykowo, 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy policja wystąpiła z wnioskiem  

do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o wstrzymanie koncesji dla 

punktów, w których występują kłopoty z osobami spożywającymi alkohol. 

 

Dzielnicowy st. sierż. Marcin Kopacz odpowiedział, że takiego wniosku nie było. Policja 

może interweniować jeśli przyłapie kogoś na spożywaniu alkoholu oraz jeżeli osoba pod 

wpływem sieje zgorszenie publiczne, natomiast jeżeli osoba jest pod wpływem alkoholu,  

ale nie zakłóca porządku publicznego to nie ma potrzeby interwencji.  
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Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, czy patrole policyjne pod kątem 

spożywania alkoholu odbywają się tylko w czasie, kiedy dzielnicowy ma dyżur, czy również 

w innych dniach. 

 

Dzielnicowy st. sierż. Marcin Kopacz odpowiedział, że patrole odbywają się  głównie  przez 

dzielnicowych na dyżurach, natomiast inne patrole odbywają się na wezwanie. 

 

Przewodniczący Komisji oznajmił, że z przedstawionego sprawozdania wynika, że do 

punktu kontaktowego zgłasza się dużo osób i zwrócił się z pytaniem, czy osoby uzależnione 

same szukają pomocy. 

 

Dzielnicowy st. sierż. Marcin Kopacz udzielił odpowiedzi, że najczęściej zgłaszają się 

osoby, które mają w rodzinie kogoś z problemem alkoholowych.  

 

Radna Krystyna Rajczyk wróciła się  z pytaniem, czy policja kontroluje ogródki piwne  na 

terenie gminy. 

 

Dzielnicowy st. sierż. Marcin Kopacz udzielił odpowiedzi, że policja przyjeżdża we 

wskazane miejsca i jeżeli dochodzi do zakłóceń porządku publicznego to reaguje, natomiast 

jeżeli nic takiego się nie dzieje to nie ma potrzeby interweniować.  

 

Przewodniczący Komisji oznajmił, iż w miejscowości Stare Polichno jest duży problem  

z kierowcami quadów i motocykli.  

 

Komisja zwróciła się z wnioskiem do Wójta o wystosowanie pisma do Komendanta II 

Komisariatu Policji o wzmożenie kontroli na drogach oraz w punktach sprzedaży napojów 

alkoholowych. 

 

Ad. 6. 

Informację z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny, program 500+, rozwój pieczy 

zastępczej oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie omówiła Pani Kierownik OPS Irena 

Dziubałtowska. 

 

Treść sprawozdania oraz informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy współpraca asystentów rodziny jest 

bezproblemowa, czy występują nieporozumienia. 

 

Kierownik OPS Pani Irena Dziubałtowska udzieliła odpowiedzi, że asystent rodziny często 

pracuje z trudnymi rodzinami i bardzo często występują problemy.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy asystent rodziny zgłasza do Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych osoby, które mają problem z alkoholem. 
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Kierownik OPS Pani Irena Dziubałtowska odpowiedziała, że asystent rodziny 

współpracuje z pracownikiem socjalnym, który pracuje w Komisji i nie ma zgłoszeń 

formalnych, ale to nie ma znaczenia, ponieważ ważna jest pomoc tej rodzinie. Najczęściej 

odbywa się to tak, że jeżeli pracownik socjalny otrzymuje zgłoszenie od asystenta o 

problemie z alkoholem, to zwraca się do członka rodziny, który po namowie zgłasza problem 

do OPS.  

 

Przewodniczący Komisji poddał sprawozdanie pod głosowanie: 

Opinia Komisji 

Komisja w drodze głosowania pozytywnie zaopiniowała przedłożone sprawozdanie 

jednogłośnie – 2 głosami za. 

 

Z-ca Wójta zwrócił się z pytaniem, czy OPS przygotowuje się już do programu „300+” 

 

OPS udzieliła odpowiedzi, że świadczenie „300+” ma być dodatkiem do zasiłku rodzinnego, 

będzie ustalane na podstawie decyzji i nie będzie kryterium dochodowego. 

 

Ad. 7  

Podczas omawiania punktu 7 porządku obrad tj. informacje, zapytania, wolne wnioski głos 

zabrali: 

Kierownik RGKROŚ Pani Halina Garczyńska przedstawiła informację o bezpieczeństwie 

na terenie gminy Santok w zakresie dróg: 

 w ramach umowy przetargowej na 2018r. planuje się wykonać remont około 60 km 

dróg nawierzchni gruntowej, 

 na dzień dzisiejszy wyrównano około 20 km dróg począwszy od Jastrzębnika, przez 

Lipki Małe, Baranowice, Ludzisławice, Nowe Polichno i Stare Polichno, a równarka 

obecnie jest w Płomykowie, 

 wyremontowano drogi w miejscowościach Gralewo, Janczewo, i Czechów, remont 

polegał na utwardzeniu dróg i ich zagęszczeniu gruzem i klińcem, 

 obecnie gmina już po raz drugi w bieżącym roku przeprowadza koszenie poboczy  

dróg i miejscowości. 

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017 

 w inwestycjach jest zapisana budowa domu pogrzebowego i prosi o udzielenie informacji na 

ten temat. 

 

Kierownik RGKROŚ Pani Halina Garczyńska poinformowała, że inwestycja dotyczy 

kaplicy, która miała powstać w Starym Polichnie i z roku na rok jest ona zapisywana  

w budżecie, ponieważ nie została zrealizowana.  
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Z-ca Wójta zwrócił się z pytaniem do Inspektora ds. inwestycji Pani Barbary Kasperskiej, 

czy temat lampy na skrzyżowaniu ul. Polnej i Lubelskiej w  Lipkach Wielkich jest zamknięty. 

 

Inspektor ds. inwestycji Pani Barbara Kasperska udzieliła odpowiedzi, że kwestia lampy 

wspomnianej prze Z-cę Wójta oraz kwestia lamp w Wawrowie są tematami niezamkniętymi, 

lampy mają być postawione do końca maja i takie są zapewnienia ze strony Enei.  

 

Ad. 8 

Przewodniczący Komisji Ireneusz Kucner w związku z wyczerpaniem porządku 

posiedzenia, zamknął o godz. 11
35

 posiedzenie Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa. 

 

 

 

Protokolant        Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Krystosik             Ireneusz Kucner 

 

 

 


