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  Protokół nr 2/2018 

Komisja ds. Społecznych i oświatowych 

18 grudnia 2018r. 

 

Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na 2019 rok  

4. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.  

5. Informacje o lokalach komunalnych dla najbardziej potrzebujących (okres zimowy).  

6. Omówienie działalności Instytucji Kultury GOK i gminnych bibliotek  za rok 2018 

oraz planach na rok 2019.  

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018. 

8. Pomoc udzielana przez OPS osobom najbardziej potrzebującym (Święta Bożego 

Narodzenia). 

9. Sprawy bieżące OPS  

10. Wypracowanie opinii do projektu budżetu na rok 2019.   

11. Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

12. Zakończenie posiedzenia.  

  

 

Ad. 1 

Przewodnicząca Komisji Renata Szostak o godz. 12
00

 dokonała otwarcia posiedzenia witając 

wszystkich przybyłych i stwierdzając quorum. Komisja uczestniczyła w 8 osobowym składzie 

(nieobecna Radna Katarzyna Szafrańska). Spoza Komisji udział wzięli: Wójt Gminy Paweł 

Pisarek, Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak, Sekretarz Gminy Krzysztof Karwatowicz, 

Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska, Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak, 

Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska, Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Mariusz Śpiewanek oraz Z-ca Kierownika OPS Tomasz Jaśkowiak. 

 

 

Ad. 2 

Przewodnicząca Komisji zaproponowała, aby ze względu na czasową nieobecność 

Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Mariusza Śpiewanka 

przesunąć punkt 3 oraz 4 w miejsce punktu 9 i 10. 

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Informacje o lokalach komunalnych dla najbardziej potrzebujących (okres zimowy).  
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4. Omówienie działalności Instytucji Kultury GOK i gminnych bibliotek  za rok 2018 

oraz planach na rok 2019.  

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018. 

6. Pomoc udzielana przez OPS osobom najbardziej potrzebującym (Święta Bożego 

Narodzenia). 

7. Sprawy bieżące OPS  

8. Wypracowanie opinii do projektu budżetu na rok 2019.   

9. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na 2019 rok  

10. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.  

11. Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

12. Zakończenie posiedzenia.  

 

Porządek obrad komisja przyjęła jednogłośnie 8 głosami za. 

 

Ad. 4  

Informację o działalności Instytucji Kultury GOK i gminnych bibliotek  za rok 2018 oraz 

planach na rok 2019 przedstawiła Pani Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska. 

 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż plan na 2019 rok w stosunku do zrealizowanych 

działań w 2018 jest bardzo okrojony w związku z tym zapytała, czy imprezy nie będą 

ponownie organizowane.  

 

Pani Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska udzieliła odpowiedzi, że działalność GOK jest 

bardzo elastyczna i niektóre działania będą powtarzane, a niektóre będą nowe.  

 

Przewodnicząca Komisji poddała przedstawioną informację  pod głosowanie 

Opinia Komisji 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożoną informację jednogłośnie – 8 głosami za. 

 

Ad. 3 

Informacje o lokalach komunalnych dla najbardziej potrzebujących (okres zimowy) 

przedstawiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska, która poinformowała, że: 

- gmina posiada 2 lokale zabezpieczone dla osób bezdomnych lub w innych osób trudnych 

przypadkach w okresie zimowym, 

- gmina posiada zabezpieczone tapczany, materace oraz koce, 

- z OPS uzyskano informację, iż nie ma osób bezdomnych na terenie gminy. 

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż zna osobę z terenu gminy, która wymaga 

szczególnej pomocy ze względu na okres zimowy. 
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Wójt poprosił, aby Kierownik OPS Tomasz Jaśkowiak pozyskał informację od Radnej  

i prosi, o poinformowanie go o podjętych  działaniach w tej sprawie. 

 

Ad. 5 

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 przedstawiła 

Pani Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak. 

 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z pytaniem, czy była robiona kalkulacja w celu 

sprawdzenia, czy zorganizowanie dowozu gminnego nie byłoby bardziej opłacalne od 

korzystania z usług firmy zewnętrznej. 

 

Pani Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak udzieliła odpowiedzi, iż gmina 

organizowała kiedyś transport dla dzieci we własnym zakresie, jednak koszt utrzymania 

autobusu i kierowcy jest wyższy niż koszty związane z opłacaniem firmy zewnętrznej. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała przedstawioną informację  pod głosowanie 

Opinia Komisji 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożoną informację jednogłośnie – 8 głosami za. 

 

Ad. 6 

Informację o pomocy udzielanej przez OPS osobom najbardziej potrzebującym (Święta 

Bożego Narodzenia) przedstawił Z-ca Kierownika OPS Tomasz Jaśkowaiak. 

 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, jaka była wartość jednej paczki oraz jaki 

był przedział wiekowy dzieci, które otrzymywały paczki.  

 

Z-ca Kierownika OPS Tomasz Jaśkowaiak odpowiedział, że wartość jednej paczki to 50 zł 

i otrzymywały je dzieci do 14 roku życia.  

 

Radna Mirosława Porańczyk zwróciła się z pytaniem, gdzie będzie organizowane spotkanie 

wigilijne.  

 

Z-ca Kierownika OPS Tomasz Jaśkowaiak udzielił odpowiedzi, że spotkanie wigilijne 

organizowane będzie w OPS.  

 

Radny Zbigniew Łukasiiewicz zwrócił się z pytaniem, czy wskazana liczba osób, którym 

udzielana jest pomoc w stosunku do lat ubiegłych maleje czy wzrasta. 
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Z-ca Kierownika OPS Tomasz Jaśkowaiak odpowiedział, że raczej wzrasta.  

 

Radny Ireneusz Kucner zapytał, czy osoby starsze w okresie zimowym są odwiedzane 

częściej. 

 

Z-ca Kierownika OPS Tomasz Jaśkowaiak odpowiedział, że starsze osoby systematycznie 

są odwiedzane. 

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż Komisja Rodziny i Bezpieczeńswa w poprzedniej 

kadencji wnioskowała o to, aby osoby starsze w okresie przedświątecznym otoczyć 

szczególną opieką.  

 

Radny Ireneusz Kucner dodał, że poprzednia Pani Kierownik OPS deklarowała, że spełni 

prośbę komisji i osoby starsze przed świętami otrzymają pomoc np. w formie paczki. 

 

Z-ca Kierownika OPS Tomasz Jaśkowaiak odpowiedział, że osoby powyżej 75 roku życia 

są objęte szczególna pomocą, jednak nie posiada wiedzy, czy jest to  pomoc w formie paczek.  

 

Radna Krystyna Podsiadło zapytała, czy przy wyznaczaniu osób, którym potrzebna jest 

pomoc brana jest pod uwagę wysokość emerytury. 

 

Z-ca Kierownika OPS Tomasz Jaśkowaiak odpowiedział, że tak.  

  

Ad. 7 

Podczas omawiania pkt 7 porządku obrad tj. sprawy bieżące OPS głos zabrali: 

 

Wójt poprosił o wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały w sprawie ustalenia 

wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim rządowym 

programem „posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.  

 

Przewodnicząca Komisji poddała wniosek Wójta pod głosowanie. 

Komisja w drodze głosowania uwzględniła wniosek jednogłośnie 8 głosami za. .  

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania zgodnie z wieloletnim rządowym programem „posiłek w szkole i w domu na lata 

2019-2023” omówił Z-ca Kierownika OPS Tomasz Jaśkowaiak.  

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie 

Opinia Komisji 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały jednogłośnie – 8 głosami za. 
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Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska poinformowała, że GOK po raz drugi przyłączył się do 

akcji „Szlachetna paczka” i w tym roku wartość zebranych darów oraz środków finansowych 

to ok. 50 000 zł.  

 

Ad. 8 

Projekt budżetu na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035 

omówił Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak. 

 

Teksty projektów stanowią załączniki do protokołu. 

 

Komisja przeanalizowała projekt działami, natomiast szczegółowo omówiono działy 

związane z pracą 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. Przeanalizowano załączniki do projektu uchwały tj. Fundusz Sołecki, planowane 

kwoty dotacji oraz zapoznano się z projektem uchwały w zakresie WPF. Skarbnik przedstawił 

także pozytywne opinie składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej 

Górze (teksty uchwał w załączeniu).  

 

W trakcie omawiania sprawozdania pytania zadawali Radni w osobach: Krystyna Rajczyk, 

Zbigniew Łukasiewicz,  na które szczegółowych wyjaśnień udzielił Skarbnik Gminy. Radni 

nie wnieśli uwag do wyjaśnień Skarbnika.  

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt budżetu gminy Santok na rok 2019 

oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035 pod głosowanie: 

Opinia Komisji 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożone projekty uchwał jednogłośnie – 8 głosami za. 

 

Ad. 9 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych na 2019 rok omówił Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych Mariusz Śpiewanek. 

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz zwrócił się z pytaniem, ile jest osób uzależnionych od 

alkoholu na terenie gminy. 

 

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Mariusz Śpiewanek 

udzielił odpowiedzi, iż w zajęciach organizowanych przez Gminną Komisję uczestniczy ok 

7-11 osób.  

 

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z pytaniem, czy były rozmowy na temat dowozu 

dzieci np. z Płomykowa, które nie mają sali i żadnego innego miejsca, w którym mogłyby się 

spotkać, na zajęcia organizowane w czasie ferii.  
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Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska poinformowała, że sprawdzane są różne formy 

organizacji zajęć dla dzieci w czasie ferii i w tym roku zajęcia organizowane będą na Sali  

w Santoku i Lipkach Wielkich i dla tych dzieci zorganizowany będzie dojazd.  

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie 

Opinia Komisji 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały jednogłośnie – 8 głosami za. 

 

Ad. 10 

Projekt uchwały w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2019 rok omówił Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Mariusz Śpiewanek. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie 

Opinia Komisji 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały jednogłośnie – 8 głosami za. 

 

Ad. 11 

Podczas omawiania pkt 11 porządku obrad tj. informacje, zapytania, wolne wnioski głos 

zabrali: 

 

Wójt poinformował, że w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie objazdowe z Panią Starostą 

 i Wicestarostą w sprawie stanu dróg na terenie gminy.  

 

Radny Marian Tomkiewicz oznajmił, iż remontowana droga powiatowa w Wawrowie jest  

w bardzo złym stanie technicznym na końcu asfaltu, co nie jest odpowiednio oznaczone.  

 

Wójt poinformował, iż celem spotkania było m.in. omówienie takich przypadków, o których 

powiedział Radny Marian Tomkiewicz i sprawa zostanie rozwiązana.  

 

Ad. 12 

Przewodnicząca Komisji Renata Szostak w związku z wyczerpaniem porządku 

posiedzenia, zamknęła o godz. 15
10

 posiedzenie Komisji ds. Społecznych i Oświatowych.  

 

 

Protokolant         Przewodnicząca Komisji  

 

Joanna Krystosik           Renata Szostak 


