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  Protokół nr 11/2019 

Komisja ds. Społecznych i oświatowych 

27 czerwca 2019r. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Santok.  

4. Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

 Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

Przewodnicząca Komisji Renata Szostak o godz. 9
35

 dokonała otwarcia posiedzenia witając 

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

(nieobecna Radna Katarzyna Szafrańska). Spoza Komisji udział wzięli: Kierownik CUW 

Dagmara Kowalicka-Szymczak. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad.   

Komisja nie wniosła uwag do porządku posiedzenia. 

 

Ad. 3 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Santok.  

 

Uchwałę  omówiła Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak odczytując treść 

uzasadnienia. 

 

Radny Ireneusz Kucner zwrócił się z pytaniem, czy jeśli powstanie oddział przedszkola  

w Santoku to będzie musiała być podjęta nowa uchwała.  

 

Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak odpowiedziała, że nie będzie takiej 

potrzeby ponieważ będzie to oddział przedszkolny przedszkola w Santoku. 

 

Radna Krystyna Podsiadło oznajmiła, iż w Janczewie w oddziale przedszkolnym  ma być 4 

dzieci i zwróciła się z pytaniem, co z resztą dzieci. 

 

Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak odpowiedziała, że reszta dzieci będzie 

miała zapewnione miejsce w Santoku. 
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Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, dlaczego utrzymuje się oddział 

przedszkolny w Janczewie dla 4 dzieci. 

 

Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak odpowiedziała, że nie można zmusić 

rodziców, aby dzieci posłali do Santoka i nie można zlikwidować oddziału przedszkolnego  

w Janczewie, ponieważ z procedurą należało zdążyć do 27 lutego, a nie została ona 

przeprowadzona. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała przedłożone sprawozdanie pod głosowanie. 

Opinia Komisji 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do sprawozdania. 

Wyniki głosowania: 

1) Renata Szostak – za 

2) Ireneusz Kucner – za 

3) Zbigniew Łukasiewicz – za 

4) Krystyna Podsiadło – wstrzymany 

5) Mirosława Porańczyk - za 

6) Krystyna Rajczyk – wstrzymany  

7) Marian Tomkiewicz – za 

8) Tomasz Żarski – za. 

 

Ad. 10 

Informacje, zapytania, wolne wnioski.   

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Krystyna Podsiadło oznajmiła, że nabór do przedszkola trwał do 30 kwietnia, a już  

w lutym była decyzja, że dzieci z Janczewa nie  zostaną przyjęte  do przedszkola  

w Wawrowie. 

 

Radny Marian Tomkiewicz oznajmił, iż strategia dotycząca szkolnictwa powinna być 

zrobiona wcześniej, aby również rodzice mieli czas na dostosowanie się i nie było takich 

niemiłych zaskoczeń. 

 

Radny Tomasz Żarski oznajmił, iż podziela zdanie przedmówcy, jednak w tym roku ciężko 

byłoby opracować strategię wcześniej, ponieważ Z-ca Wójta pracował dopiero od stycznia,  

a w miesiąc nie da się opracować takiego dokumentu.  

 

Ad. 11 

Zakończenie posiedzenia.  

Przewodnicząca Komisji Renata Szostak w związku z wyczerpaniem porządku 

posiedzenia, zamknęła o godz. 9
50

 posiedzenie Komisji ds. Społecznych i Oświatowych.  

 

Protokolant         Przewodnicząca Komisji  

 

Joanna Krystosik           Renata Szostak 


