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Protokół nr 53/2018 

Komisja ds. Rodziny i Bezpieczeństwa 

12 września 2018r. 

 

Porządek posiedzenia. 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podsumowanie wakacji organizowanych przez GOK oraz OPS.  

4. Dowożenie dzieci do szkół. 

5. Sprawy bieżące OPS.   

6. Informacje, zapytania, wolne wnioski. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1  

Przewodniczący Komisji Ireneusz Kucner o godz. 13
10 

dokonał otwarcia posiedzenia 

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

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

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Mariusz Śpiewanek, 

Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska oraz Główna księgowa CUW Maria Dorna. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 2 

Komisja w drodze głosowania przyjęła proponowany porządek obrad jednogłośnie – 3 

głosami za.  

 

Ad. 3 

Informację o organizowanych wakacjach w GOK omówiła Pani Dyrektor Sylwia 

Dobrzyńska oraz Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych 

Mariusz Śpiewanek. 

 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ponad to Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Mariusz 

Śpiewanek oznajmił, iż organizacja 3 wyjazdów dla dzieci kosztowała 11 000 zł. 

 

Radny Jerzy Stępień wyraził zdanie, iż forma organizowanych przez GOK wakacji jest 

bardzo fajna, dobrze odbierana i ciesząca się zainteresowaniem, zwłaszcza wyjazdy poza 

Gorzów Wlkp.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, ile na terenie gminy jest dzieci w wieku 

szkolnym. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż ok 700 dzieci. 
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Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż bardzo mały odsetek dzieci korzysta z zajęć 

organizowanych w ramach wakacji.  

 

Pani Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska oznajmiła, iż 20 dzieci, które brały udział w 

zajęciach to jest odpowiednia ilość, ponieważ GOK nie jest w stanie zorganizować zajęcia dla 

większej ilości dzieci i gdyby było więcej chętnych to zajęcia można by było  powtórzyć, 

jednak takich nie było. 

 

Wójt oznajmił, iż bardzo ciężko zmobilizować dzieci do udziału w jakichkolwiek zajęciach.  

 

Pani Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska oznajmiła, iż na siłę nie wyciągnie się dzieci z 

domu, ale ofertę musi stworzyć, aby te dzieci które wykazują chęci mogły skorzystać.  

 

Radny Jerzy Stępień wyraził zdanie, iż forma zajęć powinna być kontynuowana, ponieważ 

jest różnorodna i atrakcyjna.  

 

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Mariusz Śpiewanek 

podziękował Pani Dyrektor GOK za udaną współpracę. 

 

Pani Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska oznajmiła, iż dużą zaletą jest to, że pracownice 

GOK mają uprawnienia na opiekunów wycieczki i jest to oszczędność, ponieważ nie trzeba 

dodatkowa zatrudniać osób.  

 

Przewodniczący Komisji Ireneusz Kucner dodał, że Komisja zabiegała o to, aby 

pracownicy GOK mieli uprawnienia, o których powiedziała Pani Dyrektor GOK.  

 

Pani Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska oznajmiła, iż GOK przymierzał się do 

zorganizowania półkolonii, jednak nie udało się to, ponieważ Straż nie wydała zgody, ze 

względu na instalacje elektryczne, które są w złym stanie technicznym i nie spełniają 

wymogów. Dlatego koniecznym jest remont GOK. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy nie można wykonać remontu 

korzystając z jakiegoś projektu unijnego.   

 

Wójt poinformował, iż środki z unii są niewielkie na ten cel w porównaniu do liczby 

chętnych, składany był wniosek na remont Sali w Ludzisławicach i został odrzucony. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, jak rozstrzygnięty został projekt na 

stawki. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż wniosek został odrzucony. Natomiast wyraził zdanie, iż GOK 

jest wizytówką gminy i uważa, że wymaga kapitalnego remontu.  
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Ad. 4  

Informację o dowożeniu dzieci do szkół przedstawiła Główna Księgowa CUW Maria 

Dorna. 

 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła uwagę, iż bardzo dużo dzieci z Czechowa (41) uczęszcza 

do szkoły poza gminą Santok, Radna zapytała, czy nie można zorganizować spotkania z 

rodzicami, aby spróbować przekonać ich do tego, aby przenieśli dzieci do gminnych szkół. 

 

Wójt poinformował, iż takie spotkanie się odbyło, ale prawda jest taka, że rodzice są wygodni 

i dużo łatwiej dojechać z Czechowa do Gorzowa Wlkp. autobusem MZK, którego nie ma do 

Wawrowa.   

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż należy wystąpić z ofertą dotyczącą dowożenia dzieci 

do szkoły skierowaną do rodziców i może to spowoduje zmianę ich zdania.   

 

Ad. 5 

Podczas omawiania pkt 5 porządku obrad tj. Sprawy bieżące OPS głos zabrali: 

 

Wójt poinformował, iż sytuacja w OPS jest trudna, ponieważ Pani Kierownik OPS ma 

usprawiedliwioną nieobecność w pracy i już do niej nie wróci, ponieważ wybiera się na 

emeryturę, wyznaczono pracownika na zastępstwo, który także ma usprawiedliwioną 

nieobecność, wskazano kolejnego kandydata na zastępstwo i trwa formalizowanie.  

 

Ad. 6 

Podczas omawiania pkt 6 porządku obrad tj. Informacje, zapytania, wolne wnioski głos 

zabrali: 

 

Komisja poruszyła temat mieszkań socjalnych, których brakuje i należy tę sytuację rozwiązać. 

 

Wójt poinformował, iż był pomysł postawienia tzw. baraków, jednak po oględzinach 

stwierdza, iż nie jest to dobre rozwiązanie. 

 

Ad. 6 

Przewodniczący Komisji Ireneusz Kucner w związku z wyczerpaniem porządku 

posiedzenia, zamknął o godz. 14
10

 posiedzenie Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa. 

 

 

 

Protokolant        Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Krystosik             Ireneusz Kucner 

 

 


