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Protokół nr 13/2019 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

Protokół nr 12/2019 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

 28 czerwca 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. Dyskusja nad systemem oświaty w gminie.   

4. Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1  

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Renata Szostak  o godz. 11
30 

dokonała otwarcia posiedzenia wspólnej komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja 

Budżetu i Gospodarki uczestniczyła w 8 osobowym składzie (nieobecny Radny Marian 

Tomkiewicz). Komisja ds. Społecznych i Oświatowych uczestniczyła w 6 osobowym składzie 

(nieobecna Radna Mirosława Porańczyk, Radna Katarzyna Szafrańska oraz Radny Marian 

Tomkiewicz). Spoza Komisji udział wzięli: Wójt Gminy Paweł Pisarek, Z-ca Wójta Gminy 

Damian Kochmański, Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak, Kierownik CUW Dagmara 

Kowalicka-Szymczak. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Renata Szostak zaproponowała 

siebie jako osobę prowadzącą posiedzenie Komisji. 

Komisja nie wniosła zastrzeżeń i wybrała Przewodniczącą Komisji ds. Społecznych  

i Oświatowych Renatę Szostak na osobę prowadzącą posiedzenie. 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

Komisje nie wniosły uwag do przedstawionego porządku obrad. 

 

Ad. 3 

Dyskusja nad systemem oświaty w gminie.   

Informację o systemie oświaty w gminie przedstawił Z-ca Wójta. 

 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wójt oznajmił, iż w całym systemie funkcjonowania oświaty są pewne czynniki stałe np. 

wynagrodzenia, rama programowa, ilość godzin, ale są też zmienne tj. sieć szkół, ilość 

uczniów w szkole, ilość uczniów z dysfunkcjami i należy wszystko tak spasować, aby 
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osiągnąć najlepsze efekty dydaktyczne i społeczne przy jak najniższych kosztach. Publiczne 

pieniądze powinny być racjonalnie wydatkowane, gmina została postawiona przed pewnymi 

bardzo niekorzystnymi zjawiskami, ponieważ kiedy funkcjonowały gimnazja to były dwa 

zespoły szkolne i dwie szkoły 6-klasowe, baza dydaktyczna pozwalała na to, że w tych 

szkołach funkcjonowały także oddziały przedszkolne, a w momencie kiedy wchodziła 

reforma, nikt nie pytał samorządów o zdanie, a takie rozwiązanie uniemożliwiło 

funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w tych szkołach oraz obniżyło rentowność dużych 

placówek, ponieważ ubyło w nich dzieci. Na to wszystko nakładają się oczekiwania  

i aspiracje społeczne w poszczególnych miejscowościach, jednak należy spojrzeć całościowo, 

racjonalnie i trzeba będzie podjąć decyzje, które społecznie okażą się kontrowersyjne. Jednak 

należy się zastanowić, czy chcemy być gminą prosocjalną, czy propozwojową i inwestującą. 

Należy wypracować wspólne stanowisko. Przyznano gminie dotację na budowę sali sportowej  

w Janczewie w wysokości 1/3 kosztów, a 2/3 to wkład własny, a sala wcale nie poprawi 

wyniku finansowego w szkole, dzieci nie przybędzie, a inwestycja wygeneruje dodatkowe 

koszty. Ponadto spowoduje to większą presję społeczną, ponieważ mieszkańcy chętniej poślą 

dzieci do szkoły do Janczewa, a aktualnie brakuje miejsc.   

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że Wójt informował, że będzie podejmowana  uchwała 

w sprawie obwodów i w związku z tym zwróciła się z pytaniem, czy uchwała będzie zarysem 

obejmowała koncepcję, którą przedłożył Z-ca Wójta, czy będzie inna. 

 

Z-ca Wójta udzielił odpowiedzi, iż uchwała będzie pokrywała się z koncepcją.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż należy się zastanowić jak zatrzymać dzieci, które  

są  

z terenu gminy, a uczęszczają do szkół w Gorzowie Wlkp.  

  

Wójt oznajmił, iż przy poszukiwaniu rozwiązania z bieżącej sytuacji w oświacie należy 

skoncentrować się na dwóch obszarach tj. działań doraźnych, które muszą poprawiać 

sytuację, a nie pogarszać i działaniach docelowych i perspektywicznych, które muszą być 

systematycznie realizowane. Wójt uważa, że dzieci powinny realizować obowiązek szkolny 

we własnych obwodach, ale jeżeli rodzic nie ma perspektywy to posyła dziecko do Gorzowa. 

Dlatego wyłoniono już firmę, która będzie robiła studium uwarunkowań i będzie to podstawą 

do występowania o przejmowanie terenów na określone cele, ponieważ należy posiadać wizję 

rozwojową gminy.    

 

Radna Krystyna Podsiadło zwróciła uwagę, iż z przedstawionych informacji wynika,  

że najwięcej dzieci jest w Janczewie, dane pozyskiwane z USC są zgodnie z miejscem 

zameldowania, a jest dużo rodzin z dziećmi, które mieszkają, a nie są zameldowane.  

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż każdy ma świadomość trudnej sytuacji w Janczewie  

i w Wawrowie, jednak ciężko będzie odwrócić trend, który polega na dowożeniu dzieci  

do szkół w Gorzowie przez rodziców.  

 

Wójt poinformował, iż posiada swoje przemyślenia, ale nie chce aby ktoś to odbierał, że jest 

to narzucanie rozwiązania. Wójt uważa, że w przypadku Wawrowa doraźne działania należy 

skoncentrować na tym, aby dzieci z Wawrowa mogły korzystać z bazy oświatowej w swojej 

miejscowości, czyli należy zapewnić miejsca dzieciom z Wawrowa w przedszkolu,  

co pozwoli na zatrzymanie tych dzieci w obwodzie szkolnym, a szkołę należy dopełniać,  
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aby była rentowna, ponieważ dobrze funkcjonuje i jest po termomodernizacji. Jedyną wadą 

szkoły jest brak boiska i placu zabaw, co Wójt będzie się starał zmienić. Natomiast 

rozwiązanie docelowe, nie powinno być w centrum miejscowości, a w rejonie os. Bermudy, 

gdzie rozwój miejscowości jest duży oraz jest możliwość nieodpłatnego przejęcia gruntów  

ze Skarbu Państwa. Natomiast w Janczewie budynek szkolny jest w bardzo złym stanie 

technicznym i Wójt uważa, że powinno się zacząć inwestycje, jednak gmina nie wyasygnuje 

pieniędzy od razu, dlatego należy zrobić symulacje środków, które gmina w przeciągu kilku 

lat będzie mogła przeznaczyć na ten cel. W związku z tym szkoła w Janczewie powinna być 

budowana i rozbudowywana etapami.   

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że dane pozyskane z USC dotyczące ilości dzieci  

w poszczególnych miejscowościach dają bardzo zamazany obraz i różnią się od 

rzeczywistości. 

 

Z-ca Wójta poinformował, iż USC to jedyne źródło, z którego można pozyskać dane.  

 

Wójt oznajmił, iż gmina dużo środków przeznacza na utrzymanie przedszkoli  

tj. prawie 3 mln zł na 8 placówek. Wójt wyraził zdanie, iż jest to bardzo dużo placówek,  

a wystarczające byłyby 3 duże. W Santoku, jeżeli uda się przenieść OPS, będzie duży 

budynek, do którego może uczęszczać wiele dzieci, dlatego wspólnie z Wicestarostą 

stworzono projekt, który zakłada, że gmina odda budynek starej szkoły w Lipkach Wielkich  

i umieszczony zostanie tam ŚDS. Kolejną alternatywą jest umieszczenie przedszkola w szkole 

w Lipkach Wielkich, a ŚDS przenieść do obiektu po przedszkolu. Takie rozwiązania będą 

umożliwiały przeniesienia oddziału w Gralewie, a budynek można wydzierżawić w celu 

utworzenia prywatnego żłobka. W Wawrowie można utworzyć dwie filialne szkoły Wawrów  

i Janczewo klasy 1-3, resztę dzieci przewozić do Santoka, a na obecnej bazie zrobić klasy 1-3 

oraz duże przedszkole, co będzie także skutkowało poprawą rentowności szkoły w Santoku.   

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska zwróciła się z pytaniem, jaką ma propozycje 

Wójt na rozwiązanie sytuacji, ponieważ należy dokonać ustaleń i podjąć działania. 

 

Z-ca Wójt poinformował, iż najpierw należy ustabilizować bieżąca sytuację w oświacie,  

a następnie w oparciu o możliwości finansowe można dokonywać konkretnych ustaleń.  

 

 

Ad. 4 

Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

Dyskusji nie podjęto. 

 

Ad. 5 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 13
30

 posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki. 
 

 

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Krystosik           Ireneusz Kucner 
 


