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Protokół nr 44/2021 

Komisja ds. Społecznych i oświatowych 

28 kwietnia 2021r. 

 

Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu nr 40/2021. 

4. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  

w Gminie Santok na lata 2014-2020. 

5. Informacja z realizacji zadań: w zakresie wspierania rodziny, program 500 +, rozwój 

pieczy zastępczej oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie. 

6. Wakacje – wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany przez CKiR oraz OPS, 

7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego w roku 2020 według wzoru określonego przez Ministra Edukacji 

Narodowej. 

8. Sprawy bieżące OPS i ŚDS. 

9. Wolne wnioski i zapytania.  

10. Zakończenie posiedzenia.  

 

 Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

Przewodniczący Komisji Zbigniew Łukasiewicz o godz. 11
05

 dokonał otwarcia posiedzenia 

witając wszystkich przybyłych i stwierdzając quorum. Komisja uczestniczyła w 5 osobowym 

składzie (nieobecna Radna Katarzyna Szafrańska, Radna Mirosława Porańczyk, Radna 

Renata Szostak oraz Radna Krystyna Podsiadło). Spoza Komisji udział wzięli: Wójt, Z-ca 

Wójta,  Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska, Kierownik OPS Anita Łukowiak, Kierownik 

ŚDS Jowita Leszkiewicz, Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak, Główna 

Księgowa CUW Małgorzata Wołoszczuk. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad.   

 

Komisja w drodze głosowania przyjęła porządek posiedzenia. 

Wyniki głosowania: 

Wyniki głosowania: 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Rajczyk – za 

4. Marian Tomkiewicz – za 

5. Tomasz Żarski – za 
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Ad. 3  

Przyjęcie protokołu nr 40/2021. 

 

Komisja w drodze głosowania przyjęła protokół nr 36/2020. 

Wyniki głosowania: 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Rajczyk – za 

4. Marian Tomkiewicz – za 

5. Tomasz Żarski – za 

 

 

Ad. 4 

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  

w Gminie Santok na lata 2014-2020. 

 

Sprawozdanie przedstawiła Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, na czym polega wzmocnienie kadrowe 

Ośrodka Pomocy Społecznej. 

  

Kierownik OPS Anita Łukowiak udzieliła odpowiedzi, iż wzmocnienie to jest uzupełnienie 

braków kadrowych oraz wzmocnienie kwalifikacji poprzez szkolenia. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, jaki jest udział stowarzyszenia „Bliżej 

siebie” w realizacji strategii.  

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak udzieliła odpowiedzi, iż stowarzyszenie „Bliżej siebie” 

pomagało m.in. przy opracowywaniu polityki senioralnej, a na terenie Wawrowa 

przeprowadzono warsztaty z mieszkańcami, które było ogólnodostępne.  

 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, ile osób uczestniczyło w warsztatach. 

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak odpowiedziała, że ok. 10 osób. 

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż w sprawozdaniu przy opisie podmiotów 

współpracujących wyszczególnione są liczne stowarzyszenia, o których nie słychać, a nie 

zawarto sołtysów i radnych.   

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożone sprawozdanie. 

Komisja wypracowała pozytywną opinię do przedłożonego sprawozdania. 
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Wyniki głosowania: 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Rajczyk – za 

4. Marian Tomkiewicz – za 

5. Tomasz Żarski – za 

 

Ad. 5 

Informacja z realizacji zadań: w zakresie wspierania rodziny, program 500 +, rozwój pieczy 

zastępczej oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie. 

 

Sprawozdanie omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

Tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Ireneusz Kucner zwrócił się z pytaniem, czy wnioski o 500+ będą przechodziły  

z automatu dla dziecka do ukończenia 18 roku życia, czy nadal należy składać nowe wnioski. 

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak poinformowała, iż na dzień dzisiejszy wnioski są 

przyjmowane przez OPS, ale mówi się o zmianach w tym zakresie, że wnioski być może będą 

składane do ZUSu i nie będą miały formy pieniężnej, a np. bonów. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem,  z jakiego powodu asystent rodziny 

zakończył współpracę z dwiema osobami. 

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak poinformowała, iż w pierwszym przypadku mieszkanka 

wyprowadziła się z terenu gminy, a w drugim  osiągnięto założony rezultat. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożone sprawozdanie. 

Komisja wypracowała pozytywną opinię do sprawozdania. 

Wyniki głosowania: 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Rajczyk – za 

4. Marian Tomkiewicz – za 

5. Tomasz Żarski – za 

 

Ad. 6 

Wakacje – wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany przez CKiR oraz OPS, 

 

Informację omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak oraz Dyrektor GOK Sylwia 

Dobrzyńska. 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 
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Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, na czym polegała rekrutacja do kolonii  

i dlaczego trwa nadal skoro lista jest już zamknięta. 

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak oznajmiła, iż wykonane były telefony do podopiecznych, 

a także uzupełniano listę poprzez ogłoszenie na stronie internetowej OPS oraz Gminy Santok, 

tworzona jest lista rezerwowych, ponieważ jeżeli będzie więcej chętnych to możliwe, że 

grupa będzie powiększona, a również dlatego, że w każdej chwili ktoś może zrezygnować i na 

to miejsce wejdą dzieci z listy rezerwowej.  

 

Radny Ireneusz Kucner oznajmił, iż dobrze byłoby poinformować mieszkańców,  

że komunikacja będzie odbywała się w czasie wakacyjnym. 

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż w miesiącu sierpień nie ma zaplanowanego żadnego 

wydarzenia w Wawrowie.  

 

Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska oznajmiła, iż plan jest tylko podstawą, a na pewno będą 

się odbywały również inne rzeczy zgodnie z zaleceniami. 

 

Radny Marian Tomkiewicz zawnioskował, aby wychowawcy informowali dzieci  

w szkołach o organizowanych zajęciach w czasie wakacji, aby ta informacja dotarła do 

wszystkich. 

 

Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska oznajmiła, iż szkoły będą zaangażowane  

w przekazywanie ulotek.  

 

Z-ca Wójta oznajmił, iż zostanie skierowana prośba do dyrektorów, aby umieszczali 

informację również na stronach internetowych szkół.  

 

Ad. 7 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego  

w roku 2020 według wzoru określonego przez Ministra Edukacji Narodowej. 

 

Sprawozdanie omówiła Główna Księgowa CUW Małgorzata Wołoszczuk.  

Tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Tomasz Żarski zwrócił się z pytaniem, jakim procentem wynagrodzenia   

są nadgodziny 

 

Główna Księgowa CUW Małgorzata Wołoszczuk oznajmiła, iż jest to indywidualna 

kwestia dla placówek i osób.  
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Wójt dodał, że nadgodziny  są planowane, określone przez dyrektora i wpisane w arkusze 

organizacyjne, a część wynikała, np. z zastępstwa za nieobecności nauczyciela  

 

Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak poinformowała, że zaplanowane 

nadgodziny musza być zrealizowane i wypłacone bez względu na to czy nauka odbywa się  

w formie stacjonarnej, czy tez zdalnej.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy któraś szkoła wnosiła o dodatkowe 

środki do budżetu. 

 

Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak udzieliła odpowiedzi, iż w związku  

z nowym zatrudnieniem w szkole w Wawrowie przesunięto środki na wynagrodzenie,  

ale w ramach budżetu szkoły. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zapytała, z jakiego powodu nastąpiło zatrudnienie w szkole  

w Wawrowie. 

 

Wójt oznajmił, iż wystarczy ze dojdzie dziecko do szkoły w trakcie roku i to czasami 

powoduje konieczność dodatkowego zatrudnienia.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zapytała,  w której szkole jest najwięcej nauczycieli 

mianowanych. 

 

Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak odpowiedziała, iż w szkole w Santoku.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożone sprawozdanie. 

Komisja wypracowała pozytywną opinię do sprawozdania. 

Wyniki głosowania: 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Rajczyk – za 

4. Marian Tomkiewicz – za 

5. Tomasz Żarski – za 

 

Ad. 8 

Sprawy bieżące OPS i ŚDS. 

 

Informację  przedłożyła  Kierownik OPS Anita Łukowiak oraz Kierownik ŚDS Jowita 

Leszkiewicz. 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 12 
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Informacje, zapytania, wolne wnioski.   

 

Radny Ireneusz Kucner zwrócił się z pytaniem, czy będzie organizowany dzień dziecka  

w gminie.  

 

Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska odpowiedziała, że niestety obostrzenia nie pozwalają na 

organizację dnia dziecka, jednak na marinie w najbliższą sobotę i niedzielę dzieci wraz  

z rodzicami mogą uczestniczyć w zorganizowanych zabawach. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zgłosiła, że ścieżka rowerowa na bermudach jest wykorzystywana 

jako parking dla samochodów, które ją niszczą, a powiat nie reaguje, ponieważ stoją tam 

znaki i to powinno kierowcom wystarczyć. 

 

Wójt oznajmił, iż policja ma te okolice doglądać. 

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz poprosił o interwencję, ponieważ mieszkańcy budynku koło 

piekarni po lewej stronie mają problem z gałęziami, które stanowią zagrożenie dla instalacji 

fotowoltaicznej. Pisana była w tej sprawie interpelacja p. Śpiewanka, do której powiat się 

przychylił, jednak podcięto jedynie gałęzie, a chodzi o uformowanie korony drzewa.  

 

Ad. 13 

Zakończenie posiedzenia.  

Przewodniczący Komisji Zbigniew Łukasiewicz w związku z wyczerpaniem porządku 

posiedzenia, zamknął o godz. 13
10

 posiedzenie Komisji ds. Społecznych i Oświatowych.  

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji  

 

Joanna Krystosik           Zbigniew Łukasiewicz 


