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Protokół nr 15/2019 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

Protokół nr 14/2019 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

 29 sierpnia 2019r. 

 

 

Komisja Budżetu i Gospodarki w związku z tematyką posiedzenia obradowała wspólnie 

z Komisją ds. Społecznych i Oświatowych. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Ustalenie trasy objazdu placówek oświatowych. 

4. Wizytowanie placówek oświatowych w celu sprawdzenia stanu przygotowania 

placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. 

5. Zakończenie posiedzenia. 
 

Ad. 1  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner  o godz. 9
05 

dokonał 

otwarcia posiedzenia wspólnej komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja Budżetu i 

Gospodarki uczestniczyła w 8 osobowym składzie (nieobecna Radna Magdalena Rzeczycka-

Więckowska). Komisja ds. Społecznych i Oświatowych uczestniczyła w 6 osobowym 

składzie (nieobecna Radna Mirosława Porańczyk oraz Radna Katarzyna Szafrańska). Spoza 

Komisji udział wzięli: Z-ca Wójta Gminy Damian Kochmański. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner zaproponował siebie 

jako osobę prowadzącą posiedzenie Komisji. 

Komisja nie wniosła zastrzeżeń i wybrała Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki 

Ireneusza Kucnera na osobę prowadzącą posiedzenie. 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Komisje nie wprowadziły zmian do porządku obrad. 

 

Ad. 3 

Ustalenie trasy objazdu placówek oświatowych. 

 

Przebieg trasy ustalono następująco: 

1. Placówki oświatowe w Lipkach Wielkich, 

2. Placówki oświatowe w Santoku, 

3. Przedszkole w Gralewie, 

4. Placówki oświatowe w Janczewie 

5. Placówki oświatowe w Wawrowie. 
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Wyjazd z Urzędu nastąpił o godz. 9
15

 

 

Ad. 4 

Wizytowanie placówek oświatowych w celu sprawdzenia stanu przygotowania placówek 

oświatowych do nowego roku szkolnego. 

 

W drodze przeprowadzonej  wizytacji w poszczególnych placówkach oświatowych  Komisja 

otrzymywała odpowiedzi na zadawane przez radnych pytania. Dyrektorzy placówek bądź  

upoważnieni pracownicy placówek szeroko omawiali zrealizowane w roku bieżącym przez 

placówki inwestycje jak również najbardziej nurtujące ich sprawy, a także poinformowali  

o bieżących potrzebach. 2 

Przedstawia się to następująco: 

Gminne Przedszkole w Lipkach Wielkich: 

 do przedszkola w nowym roku szkolnym będzie uczęszczało 68 dzieci, 

 przedszkole po termomodernizacji, nie wymaga inwestycji poza naprawą elewacji, 

 placówka przygotowana do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 

 

Szkoła Podstawowa w Lipkach Wielkich: 

 do szkoły w nowym roku szkolnym będzie uczęszczało 153 dzieci, 

 dyrektor szkoły poprosił o interwencję w związku ze zniszczonym boiskiem przez 

firmę, która robiła kanalizację, 

 dach szkoły wymaga remontu przez postawiony na nim maszt, 

 prośba o zabezpieczenie w budżecie środków na wyjazdy na zawody sportowe, 

 placówka przygotowana do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 

 

Gminne Przedszkole w Santoku: 

 do przedszkola w nowym roku szkolnym będzie uczęszczało 128 dzieci, 

 przedszkole potrzebuje nowego pomieszczenia dla logopedy, 

 przedszkole po termomodernizacji. 

 placówka przygotowana do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 

 

Radna Renata Nowosad oraz Radny Tomasz Żarski opuścili obrady Komisji (godz.10
50

). 

 

Szkoła Podstawowa w Santoku: 

 do szkoły w nowym roku szkolnym będzie uczęszczało 234 dzieci (+40 w nowym 

oddziale przedszkolnym) 

 konieczna naprawa pieca OC, 

 problem z lampami na sali gimnastycznej, 

 wysokie temperatury w salach lekcyjnych (brak klimatyzacji) 

 placówka przygotowana do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 
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Gminne Przedszkole w Santoku (oddział w Gralewie: 

 do przedszkola w nowym roku szkolnym będzie uczęszczało 23 dzieci, 

 uporządkowanie terenu wokół budynku. 

 placówka przygotowana do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 

 

Szkoła Podstawowa w Janczewie: 

 do szkoły w nowym roku szkolnym będzie uczęszczało 133 dzieci, 

 potrzeba wybudowania nowego budynku szkoły, 

 placówka przygotowana do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 

 

Radny Tadeusz Boczula opuścił posiedzenie komisji (godz. 12
00

). 

 

Do posiedzenia Komisji w miejscowości Wawrów dołączyła Pani Monika Antczak – 

kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w celu przeanalizowania z Radnymi możliwości 

zlokalizowania wyspy zwalniającej przed wjazdem do miejscowości Wawrów od strony 

Janczewa. Radni zgodnie stwierdzili, że aby wyspa spełniała swoją funkcję, powinna być 

zlokalizowana w możliwie najbliższym miejscu przed szkołą.  

 

Szkoła Podstawowa w Wawrowie: 

 do szkoły w nowym roku szkolnym będzie uczęszczało 162 dzieci, 

 brak miejsca w szatni, 

 brak pomieszczenia na świetlicę, 

 rosnące zapotrzebowanie na miejsca w szkole z powodu rozwijającego się 

budownictwa mieszkalnego, 

 dach na sali gimnastycznej wymaga remontu, 

 placówka przygotowana do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 

 

Gminne Przedszkole w Wawrowie: 

 do przedszkola w nowym roku szkolnym będzie uczęszczało 106 dzieci, 

 placówka przygotowana do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 

 

Ad. 5 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 12
45

 posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji ds. Społecznych 

 i Oświatowych. 
 

 

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Krystosik           Ireneusz Kucner 
 


