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Protokół nr 47/2021 

Komisja ds. Społecznych i oświatowych 

30 sierpnia 2021r. 

(komisja wyjazdowa) 

 

Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. 

4. Informacja na temat żywienia zbiorowego w placówkach oświatowych 

działających na terenie gminy Santok. 

5. Wolne wnioski i zapytania.  

6. Zakończenie posiedzenia.  

 

 Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

Przewodniczący Komisji Zbigniew Łukasiewicz o godz. 11
00

 dokonał otwarcia posiedzenia 

witając wszystkich przybyłych i stwierdzając quorum. Komisja uczestniczyła w 9 osobowym 

składzie (nieobecna Radna Krystyna Rajczyk). Spoza Komisji udział wzięli: Wójt Paweł 

Pisarek oraz Z-ca Wójta Gminy Damian Kochmański,  

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad.   

 

Komisja w drodze głosowania przyjęła porządek obrad. 

Wyniki głosowania: 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za. 

4. Mirosława Porańczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska - za 

6. Renata Szostak – za 

7. Marian Tomkiewicz - za  

8. Tomasz Żarski – za 

 

Ad. 3 

Wizytowanie placówek oświatowych w celu oceny ich stanu przygotowania do nowego roku 

szkolnego. 

Ustalenie trasy objazdu: 

Przewodniczący Komisji poinformował, iż w związku z wnioskami Radnych na komisji 

wspólnej, Komisja oprócz placówek oświatowych dokona wizytacji w „Domu na zakręcie”  

w Starym Polichnie oraz na wniosek Wójta -  oczyszczalni ścieków w Lipkach Wielkich.  
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Komisja ustaliła następujący harmonogram objazdu placówek: 

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Santoku. 

2. Gminne Przedszkole w Lipkach Wielkich. 

3. Szkoła Podstawowa w Lipkach Wielkich. 

4. Oczyszczalnia ścieków w Lipkach Wielkich. 

5. Ujęcie wody w Lipkach Wielkich. 

6. „Dom na zakręcie” w Starym Polichnie. 

7. Gminne Przedszkole w Santoku. 

8. Szkoła Podstawowa w Janczewie. 

9. Szkoła Podstawowa w Santoku. 

10. Szkoła Podstawowa w Wawrowie.  

11. Gminne Przedszkole w Wawrowie. 

 

Wyjazd z Urzędu Gminy nastąpił o godz. 11
15

. 

 

Radna Krystyna Rajczyk dołączyła do posiedzenia komisji o godz. 11.50. Od tego momentu 

komisja obradowała w 9 osobowym pełnym składzie komisji. 

 

W drodze przeprowadzonej wizytacji w poszczególnych placówkach oświatowych Komisja 

otrzymywała odpowiedzi na zadawane przez Radnych pytania. Dyrektorzy placówek bądź 

upoważnieni pracownicy placówek szeroko omawiali najbardziej nurtujące ich sprawy,  

a także poinformowali o bieżących potrzebach.  

 

Przedstawia się to następująco: 

Każda placówka jest przygotowana do rozpoczęcia roku szkolnego oraz ma opracowane  

i wdrożone procedury związane z sytuacją epidemiologiczną. 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Santoku: 

 Przecieka dach nad salą rehabilitacyjną, 

 Niewystarczająca ilość miejsc (więcej chętnych niż można przyjąć), wskazane 

powiększenie ośrodka, 

 Konieczność adaptacji pomieszczenia na salę wyciszeń. 

 

Przedszkole w Lipkach Wielkich: 

 Prośba Pani Dyrektor o utwardzenie parkingu przed przedszkolem. 

 

Szkoła Podstawowa w Lipkach Wielkich: 

 Dach wymaga remontu. 

 

Oczyszczalnia ścieków w Lipkach Wielkich: 
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 W dalszej perspektywie planowany jest zakup maszyny do odwadniania osadu 

powstałego w procesie oczyszczania oraz montaż systemu otwierania bramy 

wjazdowej na chip dla wozów asenizacyjnych.  

 

Ujęcie wody w Lipkach Wielkich: 

 Planowana jest budowa nowej studni, ponieważ obecne pracują nieefektywnie  

i w razie długotrwałej suszy mogą wystąpić problemy z dostawą wody. 

 

„Dom na zakręcie” w Starym Polichnie: 

 Konieczny generalny remont lokalu. 

 

Gminne Przedszkole w Santoku: 

 Konieczność poprawy warunków lokalowych (przedszkole znajduje się w kilku 

lokalizacjach), 

 Planowana adaptacja sali w szkole na potrzeby przedszkola. 

 

Szkoła Podstawowa w Janczewie: 

 Planowana rozbudowa szkoły ze względu na sytuację demograficzną, 

 Konieczność połączenia szkoły z nową halą sportową. 

 

Szkoła Podstawowa w Santoku: 

 Planuje się adaptację sali szkolnej na potrzeby przedszkola. 

 

Komisja zakończyła posiedzenie o godz. 14.30. Dalsza część posiedzenia zaplanowana 

została na dzień 31 sierpnia 2021r. o godz. 13.00 w Wawrowie. 

 

Komisja dnia 31 sierpnia 2021r. w 9 osobowym pełnym składzie komisji rozpoczęła  

o godz. 13.00 w Wawrowie  obrady i kontynuowała wizytowanie placówek oświatowych. 

 

Szkoła Podstawowa w Wawrowie: 

 W okresie ferii zimowych planuje się malowanie biblioteki, korytarzy oraz podcięcie 

gałęzi drzew przy budynku, 

 Szatnia za mała w stosunku do liczby uczniów. 

 

Gminne Przedszkole w Wawrowie: 

 Planuje się powiększenie jednej z sal przedszkolnych, dobudowanie sali, 

termomodernizację budynku, wyburzenie budynku gospodarczego i budowę nowego 

garażu. Niewystarczająca powierzchnia budynku (konieczność ulokowania oddziałów 

przedszkolnych w szkole w Wawrowie). 

 

Gminne Przedszkole w Santoku (oddział w Gralewie): 

 Brak uwag. 
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Komisja po zakończeniu objazdu o godz. 14.00 powróciła do Urzędu i kontynuowała 

obrady zgodnie z porządkiem posiedzenia.  

 

Ad. 4 

Informacja na temat żywienia zbiorowego w placówkach oświatowych działających na 

terenie gminy Santok. 

 

Informację na temat żywienia zbiorowego w placówkach oświatowych działających na 

terenie gminy Santok omówił Z-ca Wójta w formie prezentacji multimedialnej.  

Treść prezentacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Rady Tomasz Żarski zwrócił się z pytaniem, czy etat intendentki w przedszkolu w Lipkach 

Wielkich zostaje czy zostanie przeniesiony do szkoły.  

 

Z-ca Wójta dyrektorzy otrzymali informację, ile powinni ściągnąć etatów. Gmina nie 

ingerowała w decyzje dyrektorów dotyczących przesunięć pracowników, czy ewentualne 

zwolnienia.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy w związku z reorganizacją 

przedszkole w Wawrowie zyska, czy poniesie straty w zakresie etatów. 

 

Z-ca Wójta oznajmił, iż nie należy rozpatrywać tematu w charakterze strat. Poprzez zmiany 

około 200 tys. zł pozostanie w budżecie gminy.  

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, czy brak zup/kremów jest tylko aktualnie,  

a później będą, czy w ogóle nie są przewidziane. 

 

Z-ca Wójta odpowiedział, iż norma średniożywieniowa jest zachowana. Natomiast gmina 

jest otwarta na sugestie i jeżeli będzie taka potrzeba to zupy zostaną wprowadzone. 

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, czy gmina powinna zapewnić dostawę wody 

do placówek, czy każdy dyrektor indywidualnie. 

 

Z-ca Wójta udzielił odpowiedzi, iż każdy dyrektor zapewnia wodę indywidualnie.  

W szkołach są uzdatniacze wody, a w przedszkolach są butle, jednakże dąży się do tego, aby 

w przedszkolach również były uzdatniacze. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, kto będzie dostarczał żywność. 

 

Z-ca Wójta poinformował, iż gmina mieści się w progu przedprzetargowym w zakresie 

dostawcy żywności.  

 



5 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, jaka jest reakcja rodziców na 

proponowane zmiany. 

 

Z-ca Wójta udzielił odpowiedzi, że zakładał, że rodzice będą mieli duże zastrzeżenia do 

wprowadzanych zmian, są rodzice, którzy mieli wiele pytań, jednak ogólnie przyjęli 

informację całkiem dobrze przy dużej frekwencji  rodziców na spotkaniach.  

 

Ad. 5 

Wolne wnioski i zapytania.  

 

Przewodniczący Komisji oznajmił, iż chciałby aby Komisja zajęła stanowisko w sprawie 

„Domu na zakręcie”, który wizytowała  w dniu wczorajszym. Przewodniczący wyraził 

zdanie, iż tak nie może być, że budynek popada w ruinę.  

 

Radna Katarzyna Szafrańska zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z pracowników Urzędu 

nadzorował budynek w ciągu roku. 

 

Z-ca Wójta udzielił odpowiedzi, iż Prezes Fundacji „Dogonić marzenia” informował, jakie 

działania chce podjąć, jednak w międzyczasie okazało się, iż budynek podlega pod nadzór 

konserwatorski. Kontakt z Prezesem Fundacji był utrudniony przez jego problemy zdrowotne  

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, czy jest jakaś dokumentacja opisująca stan 

budynku w momencie jego przekazania Fundacji. 

 

Z-ca Wójta udzielił odpowiedzi, że nie ma takiej dokumentacji,  jednak budynek  

w momencie przekazania wyglądał tak samo. 

 

Wójt poinformował, iż w dniu dzisiejszym wydał polecenie, aby skierować pismo do 

Fundacji z powodu zaległości w opłatach z pouczeniem, iż Fundacja ma tydzień na 

uregulowanie zaległości i w innym wypadku zostanie natychmiastowo rozwiązana umowa, 

natomiast jeżeli opłata zostanie wniesiona, to będzie obowiązywał 3 miesięczny okres 

wypowiedzenia. Gmina nie będzie remontować budynku, ponieważ koszty będą ogromne. 

Budynek zostanie przeznaczony na sprzedaż.  

 

Ad. 6 

Zakończenie posiedzenia.  

Przewodniczący Komisji Zbigniew Łukasiewicz w związku z wyczerpaniem porządku 

posiedzenia, zamknął o godz. 15
40

 posiedzenie Komisji ds. Społecznych i Oświatowych.  

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji  

 

Joanna Krystosik           Zbigniew Łukasiewicz 


