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Protokół nr 40/2021 

Komisja ds. Społecznych i oświatowych 

4 marca 2021r. 

 

Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu nr 34/2020, 35/2020, 36/2021 i 37/2021 

4. Podsumowanie ferii zimowych organizowanych przez CKiR w 2020 r. 

5. Sprawozdanie z działalności ŚDS za rok 2020. 

6. Sprawozdanie z działalności OPS za rok 2020. 

7. Sprawozdanie roczne z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny za rok 2020 

Ośrodka Pomocy Społecznej. 

8. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie za rok 2020. 

9. Sprawozdanie z zakresu realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za lata 

2017-2020. 

10. Sprawozdanie z zakresu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy Santok za lata 2017-

2020. 

11. Podsumowanie pracy Komisji za rok 2020.  

12. Wolne wnioski i zapytania.  

13. Zakończenie posiedzenia.  

 

 Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

Przewodniczący Komisji Zbigniew Łukasiewicz o godz. 13
05

 dokonał otwarcia posiedzenia 

witając wszystkich przybyłych i stwierdzając quorum. Komisja uczestniczyła w 6 osobowym 

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

Krystyna Podsiadło). Spoza Komisji udział wzięli: Z-ca Wójta, Kierownik RRG Bogumiła 

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

ŚDS Jowita Leszkiewicz. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad.   

 

Przewodniczący Komisji poinformował, iż w porządku posiedzenia wpisano błędną 

numerację protokołów, winno być 36/2020, 37/2020, 38/2021 i 39/2021. 

 

Porządek posiedzenia:  
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  
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3. Przyjęcie protokołu nr 36/2020, 37/2020, 38/2021 i 39/2021. 

4. Podsumowanie ferii zimowych organizowanych przez CKiR w 2020 r. 

5. Sprawozdanie z działalności ŚDS za rok 2020. 

6. Sprawozdanie z działalności OPS za rok 2020. 

7. Sprawozdanie roczne z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny za rok 2020 

Ośrodka Pomocy Społecznej. 

8. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie za rok 2020. 

9. Sprawozdanie z zakresu realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za lata 

2017-2020. 

10. Sprawozdanie z zakresu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy Santok za lata 2017-

2020. 

11. Podsumowanie pracy Komisji za rok 2020.  

12. Wolne wnioski i zapytania.  

13. Zakończenie posiedzenia.  

 

Komisja w drodze głosowania przyjęła porządek obrad ze zmianą. 

Wyniki głosowania: 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Rajczyk – za 

4. Renata Szostak – za  

5. Marian Tomkiewicz – za 

6. Tomasz Żarski – za 

 

Ad. 3  

Przyjęcie protokołu nr 36/2020, 37/2020, 38/2021 i 39/2021. 

 

Komisja w drodze głosowania przyjęła protokół nr 36/2020. 

Wyniki głosowania: 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Rajczyk – za 

4. Renata Szostak – za  

5. Marian Tomkiewicz – za 

6. Tomasz Żarski – za 

 

Komisja w drodze głosowania przyjęła protokół nr 37/2020. 

Wyniki głosowania: 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Rajczyk – za 

4. Renata Szostak – za  

5. Marian Tomkiewicz – za 
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6. Tomasz Żarski – za 

 

Komisja w drodze głosowania przyjęła protokół nr 38/2021. 

Wyniki głosowania: 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Rajczyk – za 

4. Renata Szostak – za  

5. Marian Tomkiewicz – za 

6. Tomasz Żarski – za 

 

Komisja w drodze głosowania przyjęła protokół nr 39/2021. 

Wyniki głosowania: 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Rajczyk – za 

4. Renata Szostak – za  

5. Marian Tomkiewicz – za 

6. Tomasz Żarski – za 

 

 

Ad. 4 

Podsumowanie ferii zimowych organizowanych przez CKiR w 2020 r. 

 

Informacje w przedstawiła Dyrektor CKiR Sylwia Dobrzyńska. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Ireneusz Kucner podziękował Pani Dyrektor CKiR i pracownikom za 

zaangażowanie w działalność w trakcie ferii zimowych, gdyż zorganizowano wiele działań  

w tak trudnych warunkach związanych ze stanem epidemiologicznym.  

 

Ad. 5 

Sprawozdanie z działalności ŚDS za rok 2020. 

 

Sprawozdanie omówiła Kierownik ŚDS Jowita Leszkiewicz. 

Tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, na czym polega szycie ubrań. 

 

Kierownik ŚDS Jowita Leszkiewicz oznajmiła, iż polega na rozwijaniu umiejętności 

podopiecznych, którzy w czasie tych zajęć szyją maskotki, łaty, poduszki itp. proste 

czynności.   
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Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, co oznacza wizyta duszpasterska u 

podopiecznych. 

 

Kierownik ŚDS Jowita Leszkiewicz oznajmiła, iż była to kolęda w okresie, kiedy jeszcze 

można było ją zorganizować.  

 

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. Renata Szostak – za  

5. Marian Tomkiewicz – za 

6. Tomasz Żarski – za 

 

Ad. 6 

Sprawozdanie z działalności OPS za rok 2020. 

 

Sprawozdanie omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

Tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż według niej za mało wpływa zgłoszeń o niebieskich 

kartach, zwróciła się z pytaniem czy to nie jest zaniedbanie ze strony pracowników, ponieważ  

zgłoszeń policji jest dużo więcej. 

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak oznajmiła, iż w tym zakresie pracownicy OPS ściśle 

współpracują z policja, jednak to policja jest tym organem, którego w razie potrzeby się 

wzywa, dlatego też szybciej reagują i mają więcej zgłoszeń.  

 

Wójt poinformował, iż uważa że dzięki zaangażowaniu Kierownika OPS oraz pracowników, 

wiele trudnych sytuacji zostaje szybko rozwiązanych, po czym podał przykłady. OPS oraz 

Wójt są od sytuacji kryzysowych i udzielaniu pomocy, a nie od układania ludziom życia, 

dlatego ludziom, którym zawalił się sufit przyznano pomoc i przydzielono im tymczasowo na 

okres 4 miesięcy lokal, a przyczyną tragedii były wieloletnie zaniedbania tych osób.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, kto zapłaci za czynsz w lokalu, który 

został przyznany tymczasowo w ramach pomocy. 

 

Kierownik OPS Anita Łukowaiak udzieliła odpowiedzi, że celem działań była pomoc osób 

w potrzebie, zorganizowano akcję w którą włączono pracowników CIS i wyniesiono  

z budynku wszystko, co dało się uratować. Powierzchnia pomieszczenia, w którym 
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przebywają jest większa niż ich cały dom. Domem na zakręcie zarządza fundacja „dogonić 

marzenia” i zostanie spisana umowa pomiędzy fundacją, a lokatorami, OPS ewentualnie 

dołoży się do opału.  

 

Wójt dodał, iż budynkiem dysponuje fundacja i to ona zawiera umowy z ludźmi w kryzysie, 

tym samym realizuje zadania gminy. Gminę zabezpiecza to w taki sposób, że lokale 

przydzielane są terminowo, a do tej pory było tak, że jak komuś przydzielono lokal 

komunalny to ludzie pozostawali w nim już na stałe. 

 

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. Renata Szostak – za  

5. Marian Tomkiewicz – za 

6. Tomasz Żarski – za 

 

 

Ad. 7 

Sprawozdanie roczne z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny za rok 2020 Ośrodka 

Pomocy Społecznej. 

 

Sprawozdanie omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

Tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy każdej rodzinie zastępczej 

przysługuje z urzędu asystent rodziny.  

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak oznajmiła, że tak nie jest, a za rodziny zastępcze 

odpowiada Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie.  

 

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. Renata Szostak – za  

5. Marian Tomkiewicz – za 

6. Tomasz Żarski – za 
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Ad. 8 

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie za rok 2020. 

 

Sprawozdanie omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

Tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

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. Renata Szostak – za  

5. Marian Tomkiewicz – za 

6. Tomasz Żarski – za 

 

Ad. 9 

Sprawozdanie z zakresu realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za lata 2017-

2020. 

 

Sprawozdanie omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

Tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

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. Renata Szostak – za  

5. Marian Tomkiewicz – za 

6. Tomasz Żarski – za 

 

Ad. 10 

Sprawozdanie z zakresu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy Santok za lata 2017-2020. 

 

Sprawozdanie omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

Tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 
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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. Renata Szostak – za  

5. Marian Tomkiewicz – za 

6. Tomasz Żarski – za 

 

Ad. 11 

Podsumowanie pracy Komisji za rok 2020.  

 

Sprawozdanie z działalności komisji w roku 2020 przedstawił Przewodniczący Komisji 

Zbigniew Łukasiewicz.  

 

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. Renata Szostak – za  

5. Marian Tomkiewicz – za 

6. Tomasz Żarski – za 

 

Ad. 12 

Informacje, zapytania, wolne wnioski.   

 

Przewodniczący Komisji  poinformował, iż na ostatnim posiedzeniu Komisji Radna Irena 

Furmańska złożyła wniosek o to, aby komisja powtórnie przepracowała uchwałę dotyczącą 

przeniesienia Gminnego Przedszkola w Lipkach Wielkich. 

 

Wójt oznajmił, iż komisje mogą otrzymywać zlecenie przepracowania jakiegoś tematu na 

zlecenie Rady w ramach merytorycznych kompetencji. Radny może złożyć wniosek, ale 

powinien on zostać przegłosowany i odnotowany w protokole.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie stanowisko, iż komisja ds. Społecznych  

i Oświatowych uważa, iż projekt uchwały w sprawie przekształcenia jednostek oświatowych 

w gminie Santok został szczegółowo przepracowany na komisji wspólnej w dniu 18 stycznia 

2021r. oraz na sesji 3 lutego 2021r. i nie ma potrzeby ponownego analizowania uchwały.   
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Komisja wypracowała pozytywną opinię do stanowiska. 

Wyniki głosowania: 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Rajczyk – wstrzymany 

4. Renata Szostak – za  

5. Marian Tomkiewicz – za 

6. Tomasz Żarski – za 

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, jak wygląda sytuacja związana z COVID-19 

w szkołach, czy pojawiły się jakieś problemy wpływające na funkcjonowanie placówek. 

 

Z-ca Wójta odpowiedział, iż w szkołach nie ma problemów, ale pojawił się problem  

z funkcjonowaniem przedszkola w Santoku. Placówka funkcjonuje, ale w dużo mniejszym 

składzie osobowym. Podobna sytuacja miała miejsce w Wawrowie, ale również udało się 

kontynuować jej funkcjonowanie.  

 

Radny Marian Tomkiewicz zwrócił się z pytaniem, czy dzieje się coś w sprawie cmentarza 

w Wawrowie. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż jest już wyznaczona lokalizacja cmentarza i należy ją umieścić 

w studium. Na najbliższej sesji przedłożona zostanie do zaopiniowania uchwała w sprawie 

oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

planów miejscowych.  

 

Radny Marian Tomkiewicz poinformował, iż pieniądze, które zostały niewykorzystane  

z funduszu sołeckiego miały być przeznaczone na budowę mostka.  

 

Wójt poinformował, iż mostek nie będzie budowany, ponieważ mostek musi spełniać 

wszystkie kryteria wynikające z prawa budowlanego i Wójt nie podłoży się pod samowolą 

budowlaną. Pani Sołtys Wawrowa oraz kandydat na sołtysa w Wawrowie dostaną informację 

na piśmie od Wójta dotyczącą wykonania funduszu sołeckiego. Wójt dodał, iż nauczony tą 

sytuacją wyda zarządzenie, które uniemożliwi przyjmowania wniosków do funduszu 

sołeckiego bez uprzedniego porozumienia z merytorycznie odpowiedzialnym pracownikiem 

w celu uzgodnienia wszystkich wytycznych dotyczących prawa budowlanego, uregulowanych 

stosunków własnościowych  i bez oszacowania kosztów.  

 

Radna Krystyna Rajczyk poprosiła Wójta, aby tę informację przekazał również na sesji, aby 

dało to rzeczywisty pogląd na sytuację.  

 

Wójt oznajmił, iż sytuacja była trudna i nie wszystkie sołectwa wykonały fundusz sołecki.  
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Radna Krystyna Rajczyk wyraziła zdanie, iż kładka swoją role spełniała  wtedy, kiedy nie 

było chodnika i obejścia wokół stawku, miała wtedy funkcję ratunkową.  

W chwili obecnej jest chodnik i przejście i Radna nie widzi sensu w wydawaniu masy 

pieniędzy na ten cel. Radna zwróciła się z pytaniem, dlaczego pismo w tej sprawie będzie 

skierowane również do kandydata na sołtysa wsi Wawrów. 

 

Wójt oznajmił, iż kandydat na sołtysa jest osobą działającą w Kole Gospodyń Wiejskich oraz 

prowadzi facebooka i chodzi o to, aby informacja dotarła do jak największej liczby osób.  

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż póki co kandydat na Sołtysa nie dostał jeszcze 

żadnego uprawnienia od mieszkańców, aby ich reprezentować.  

 

Radna Renata Szostak opuściła posiedzenie Komisji (godz. 14.50). Od tego momentu 

komisja obradowała w 5 osobowym składzie.  

 

Radny Ireneusz Kucner zwrócił się z pytaniem, co można zrobić, aby wybudować kaplicę  

na cmentarzu w Starym Polichnie oraz czy można na ten cel pozyskać środki zewnętrzne.  

 

Wójt poinformował, iż utrzymanie cmentarzy jest zadaniem własnym gminy i nie jest  

w stanie w tej chwili określić, gdzie można by było starać się o fundusze na taki cel, a kaplica 

to koszt kilkuset tysięcy złotych i jest to  wydatek, który powinien być założony w budżecie.  

 

Radny Ireneusz Kucner zwrócił się z pytaniem, jak przebiega wymiana wodomierzy  

w miejscowościach obsługiwanych przez GZUK. 

 

Wójt poinformował, iż wymiany wodomierzy dokonuje Spółka Wodno-Ściekowa. Zawarta 

jest umowa, w której wyraźnie wymienione są zadania spółki i GZUKu, natomiast wszelkie 

problemy związane z wymianą wodomierzy Wójt prosił zgłaszać do GZUKu. 

 

Ad. 13 

Zakończenie posiedzenia.  

Przewodniczący Komisji Zbigniew Łukasiewicz w związku z wyczerpaniem porządku 

posiedzenia, zamknął o godz. 15
00

 posiedzenie Komisji ds. Społecznych i Oświatowych.  

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji  

 

Joanna Krystosik           Zbigniew Łukasiewicz 


