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Protokół nr 44/2021 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

Protokół nr 49/2021 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

27 września 2021r. 

 

 

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. Sprawozdanie z działalności FOPiDHZS za 2020r, sprawozdanie finansowe 

oraz bilans Fundacji. 

4. Informacja z działalności  ŚDS za I półrocze 2021 r. 

5. Informacja z działalności OPS za I półrocze 2021 r. 

6. Dożywianie dzieci w nowym roku szkolnym. 

7. Sprawy bieżące OPS i ŚDS. 

8. Dowożenie dzieci do szkół. 

9. Podsumowanie wakacji organizowanych przez CKiR oraz OPS. 

10. Stanowisko do uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia 

Komunalnego. (projekt 1)  

11. Stanowisko do uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Janczewo.  

(projekt 2) 

12. Stanowisko do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2021-2038. (projekt 3) 

13. Informacja o wykonywanych i planowanych inwestycjach w 2021 roku. 

14. Informacja dotycząca działań podjętych w celu pozyskania środków zewnętrznych. 

15. Informacja w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku, w tym 

informacja o realizacji zobowiązań podatkowych i ich ściągalności, spłaty kredytów 

oraz wykonanie budżetu oświaty przez poszczególne jednostki. 

16. Stanowisko do pisma Fundacji Civis Polonus z dnia 2.08.2021r. 

17. Stanowisko do pisma Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Kominki i Piece” z dnia 

25.06.2021r. 

18. Wolne wnioski i zapytania. 

19. Zakończenie posiedzenia. 
 

Ad. 1  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner o godz. 12
05 

dokonał 

otwarcia posiedzenia wspólnej komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja Budżetu  

i Gospodarki uczestniczyła w 7 osobowym składzie (nieobecny Radny Tadeusz Boczula oraz 

Radna Irena Furmańska). Komisja ds. Społecznych i Oświatowych uczestniczyła w 6 

osobowym składzie (nieobecny Radny Zbigniew Łukasiewicz, Radna Mirosława Porańczyk 

oraz Radna Katarzyna Szafrańska). Spoza Komisji udział wzięli: Wójt Gminy Paweł Pisarek, 

Skarbnik Andrzej Szymczak, Przewodnicząca Rady Renata Nowosad, Kierownik RRG 

Bogumiła Popkowska, Kierownik OPS Anita Łukowiak, Kierownik ŚDS Jowita Leszkiewicz, 

Dyrektor CKiR Sylwia Dobrzyńska, Prezes Fundacji OPiDHZS Stanisław Tokarski.  
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Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner zaproponował siebie, 

jako osobę prowadzącą posiedzenie Komisji. 

Komisje w drodze głosowania wybrały Przewodniczącego Komisji Budżetu  

i Gospodarki Ireneusza Kucnera na osobę prowadzącą posiedzenie. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Justyna Haliczyn - za 

2. Irena Kucharska – za 

3. Ireneusz Kucner – za 

4. Krystyna Podsiadło – za 

5. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

6. Renata Szostak – za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Krystyna Podsiadło - za 

3. Krystyna Rajczyk – za 

4. Renata Szostak – za  

5. Marian Tomkiewicz – za 

6. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie porządek posiedzenia. 

Komisje w drodze głosowania przyjęły porządek posiedzenia. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Justyna Haliczyn - za 

2. Irena Kucharska – za 

3. Ireneusz Kucner – za 

4. Krystyna Podsiadło – za 

5. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

6. Renata Szostak – za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Krystyna Podsiadło - za 

3. Krystyna Rajczyk – za 
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4. Renata Szostak – za  

5. Marian Tomkiewicz – za 

6. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 3 

Sprawozdanie z działalności FOPiDHZS za 2020r, sprawozdanie finansowe 

oraz bilans Fundacji. 

 

Sprawozdanie omówił Prezes Fundacji Stanisław Tokarski. 

Treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy Fundacja przewiduje jakieś 

dofinansowanie na remont kościoła w Wawrowie. 

 

Prezes Fundacji OPiDHZS Stanisław Tokarski udzielił odpowiedzi, iż nie przewiduje 

takiego dofinansowania, natomiast na poprzedni remont kościoła w Wawrowie fundacja 

przeznaczyła prawie 300 000 zł.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, jakie są dalsze  plany związane  

z działalnością fundacji. 

 

Prezes Fundacji OPiDHZS Stanisław Tokarski udzielił odpowiedzi, iż zgodnie z celami 

statutowymi plan działalności fundacji na 2021 rok to: 

 budowa kładki oraz fontanny na stawie w Wawrowie (przy współpracy z gminą), 

 budowa placu zabaw dla dzieci w stylu historycznym  przy promenadzie w Santoku 

(przy współpracy z gminą), 

 budowa minigolfa na terenie Mariny w Santoku, 

 budowa kompleksu grillowego na terenie Mariny w Santoku, 

 remont gzymsów na dachu kościoła w Nowym Polichnie,  

 promocja gminy. 

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska zwróciła się z pytaniem, czy są już określone 

szacunkowe koszty wykonania kładki oraz placu zabaw. 

 

Prezes Fundacji OPiDHZS Stanisław Tokarski udzielił odpowiedzi, że na ten moment 

jeszcze nie ma.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska zwróciła się z pytaniem, czy do planu działań 

Fundacji można zgłaszać własne propozycje działań. 

 

Prezes Fundacji OPiDHZS Stanisław Tokarski udzielił odpowiedzi, że fundacja jest 

otwarta na propozycje, ale działania muszą być związane z przyrodą lub historią i mieścić się 

w celach statutowych.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska zwróciła się z pytaniem, co się stało z kładką, 

która była na stawie w Wawrowie. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, że kładka się  zużyła i należy wykonać nową. 
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Ad. 4 

Informacja z działalności  ŚDS za I półrocze 2021 r. 

 

Informację omówiła Kierownik ŚDS Jowita Leszkiewicz. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 5 

Informacja z działalności OPS za I półrocze 2021 r. 

 

Informację omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, od kiedy zadania związane z programem 

500+ będzie realizował ZUS i w związku z tą zmianą, co stanie się z etatem osoby, która 

realizowała te zadania w OPS.  

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak udzieliła odpowiedzi, że nie ma jeszcze oficjalnej 

informacji dotyczącej przejęcia przez ZUS wymienionych zadań. Kierownik OPS chciałaby 

zatrzymać pracownika, ale nie wiadomo jeszcze, jakie działania będą przekazane do OPS.  

W nowym budżecie jest uwzględniony etat dla danej osoby.  

 

Ad. 6 

Dożywianie dzieci w nowym roku szkolnym. 

 

Informację omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

 

Ad. 7 

Sprawy bieżące OPS i ŚDS. 

 

Informację omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak oraz Kierownik ŚDS Jowita 

Leszkiewicz. 

 

Ad. 8 

Dowożenie dzieci do szkół. 

 

Informację omówiła Kierownik CUW Dagmara Kowalicka – Szymczak.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska zwróciła się z pytaniem, czy jest możliwość 

żeby dzieci uczęszczające do przedszkola w Gralewie nie były wysadzane na przystanku 

głównym, a w przedszkolu. 

 

Kierownik CUW Dagmara Kowalicka – Szymczak udzieliła odpowiedzi, iż w tym roku, na 

pewno nie ma takiej możliwości, ponieważ każde zjechanie z trasy wydłuża jej czas.  

 

Sekretarz udzielił odpowiedzi, że autobus może zatrzymywać się tylko na przystanku, jeżeli 

nie ma przystanku obok przedszkola to autobus nie ma prawa się tam zatrzymywać. 
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Ad. 9 

Podsumowanie wakacji organizowanych przez CKiR oraz OPS. 

 

Informację omówiła Dyrektor CKiR Sylwia Dobrzyńska oraz Kierownik OPS Anita 

Łukowiak. 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Irena Kucharska podziękowała Dyrektorowi CKiR, Kierownikom ŚDS oraz OPS za 

szeroką ofertę dla mieszkańców w okresie wakacji i nie tylko.  

 

Ad. 18 

Wolne wnioski i zapytania. 

 

W związku z tym, iż Wójt musiał opuścić posiedzenie, pkt 18 porządku posiedzenia 

przesunięto w miejsce pkt 10.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska oznajmiła, iż mieszkańcy spotkali się z nią oraz 

Radną Krystyną Podsiadło w sprawie żywienia dzieci w placówkach oświatowych. Radna 

oznajmiła, iż konsultowała jadłospis z dietetykami i wnioski są takie, że nie jest on 

dostosowany dla dzieci w wieku przedszkolnym. Nie ma w jadłospisie zup, nie ma posiłków 

dwudaniowych, menu jest monotonne, są produkty, których dzieci nie jedzą jak np. zupa  

z soczewicy z dodatkiem kolendry i kminu, czy gotowana ryba z ryżem i z ćwikłą. Radna  

w imieniu rodziców zwróciła się z prośbą, aby jadłospisy były układane adekwatnie do wieku 

dzieci, ponieważ obecnie menu nie trafia w gusta dzieci, a także o to, aby dzieci mogły 

zabierać posiłki jak np. jabłko do domu. 

 

Radna Renata Szostak oznajmiła, iż żywienie w przedszkolach jest żywieniem zbiorowym 

w placówkach oświatowych i przepisy zabraniają wynoszenia posiłków poza placówkę.  

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż podobne głosy, o których mówiła Radna Magdalena 

Rzeczycka-Więckowska są słyszalne od rodziców w Wawrowie.  

 

Radna Renata Szostak odczytała aktualny jadłospis i oznajmiła, iż początkowy jadłospis nie 

podobał się jej, natomiast bieżący jest dobry dla dzieci i spełnia wszelkie wymogi, Radna 

ocenia to jako dyrektor przedszkola.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska oznajmiła, iż posiłki dla dzieci do czerwca 

2021r., były przez rodziców oceniane jako bardzo dobre i zwróciła się z pytaniem, dlaczego 

to się zmieniło.  

 

Wójt oznajmił, iż  doskonale rozumie rodziców oraz Radnych, natomiast wszystko zależy od 

celu dyskusji nad danym tematem. Gmina chciała, aby żywienie dzieci było poprawne  

i zdrowe. Jadłospis układany jest przez dietetyka i wiadomym jest, że nie będzie odpowiadał 

wszystkim dzieciom. Prowadzone były rozmowy z rodzicami w przedszkolach, nie wszyscy 

są zadowoleni z wprowadzonych zmian, dlatego zorganizowano spotkanie przedstawicieli 

rodziców z dietetykiem. Wójt chce, aby dzieci były odpowiednio żywione i żeby rodzice byli 

zadowoleni, ale nie na tej zasadzie, że rodzic chce mocno posłodzić herbatę i tak ma być. Za 
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żywienie w przedszkolach odpowiada gmina i będzie to robiła w sposób zgodny z przepisami. 

Dyrektorzy przedszkoli na bieżąco informują gminę, czy dzieci były zadowolone z posiłków.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska oznajmiła, iż rodzice nie robią „zamieszania” 

tylko zwracają się z prośbą i chcą rozmawiać. Problem dotyczy ich dzieci i nic dziwnego,  

że o to walczą, a gminie zarzucają, że szuka się oszczędności na dzieciach.  

 

Wójt oznajmił, iż temat analizowany jest na bieżąco, ze strony dyrektorów przedszkoli jest 

informacja, że rodzice są w większości zadowoleni, natomiast wśród dzieci zawsze znajdą się 

takie, które nie jedzą wszystkiego, ponieważ albo czegoś nie lubą, albo czegoś nie znają. 

Gmina reaguje na zgłoszenia rodziców, wprowadzono napoje, zupy, pojawią się również 

kompoty.  

 

Radna Krystyna Rajczyk postawiła wniosek o podwyższeniu diet dla Radnych. 

 

Ad. 10 

Stanowisko do uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia 

Komunalnego. (projekt 1)  

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Justyna Haliczyn - za 

2. Irena Kucharska – za 

3. Ireneusz Kucner – za 

4. Krystyna Podsiadło – za 

5. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – nieobecna podczas głosowania  

6. Renata Szostak – za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Krystyna Podsiadło - za 

3. Krystyna Rajczyk – za 

4. Renata Szostak – za  

5. Marian Tomkiewicz – za 

6. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 11 

Stanowisko do uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Janczewo.  (projekt 

2). 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska. 
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Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Justyna Haliczyn - za 

2. Irena Kucharska – za 

3. Ireneusz Kucner – za 

4. Krystyna Podsiadło – za 

5. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

6. Renata Szostak – za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Krystyna Podsiadło - za 

3. Krystyna Rajczyk – za 

4. Renata Szostak – za  

5. Marian Tomkiewicz – za 

6. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 12 

Stanowisko do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-

2038 (projekt 3). 

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Magdalena Rzeczycka-Więckowska, Skarbnik, Kierownik RRG Bogumiła Popkowska. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Justyna Haliczyn - za 

2. Irena Kucharska – za 

3. Ireneusz Kucner – za 

4. Krystyna Podsiadło – nieobecna podczas głosowania 

5. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

6. Renata Szostak – za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Krystyna Podsiadło - nieobecna podczas głosowania 

3. Krystyna Rajczyk – za 

4. Renata Szostak – za  
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5. Marian Tomkiewicz – za 

6. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 13 

Informacja o wykonywanych i planowanych inwestycjach w 2021 roku. 

 

Informację w formie prezentacji multimedialnej omówiła Kierownik RRG Bogumiła 

Popkowska. 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 14 

Informacja dotycząca działań podjętych w celu pozyskania środków zewnętrznych. 

 

Informacja zostanie przedstawiona  na sesji 29.09.2021r.  

 

Ad. 15 

Informacja w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku, w tym 

informacja o realizacji zobowiązań podatkowych i ich ściągalności, spłaty kredytów 

oraz wykonanie budżetu oświaty przez poszczególne jednostki. 

 

Informację omówił Skarbnik. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska,  Skarbnik, Radna Krystyna Rajczyk, Radny 

Ireneusz Kucner, Kierownik RRG Bogumiła Popkowska. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożoną informację. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Justyna Haliczyn - za 

2. Irena Kucharska – za 

3. Ireneusz Kucner – za 

4. Krystyna Podsiadło – nieobecna podczas głosowania 

5. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

6. Renata Szostak – za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Krystyna Podsiadło - nieobecna podczas głosowania 

3. Krystyna Rajczyk – za 

4. Renata Szostak – za  

5. Marian Tomkiewicz – za 

6. Tomasz Żarski – za.  
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Ad. 16 

Stanowisko do pisma Fundacji Civis Polonus z dnia 2.08.2021r. 

 

Komisja zapoznała się z pismem i postanowiła pozostawić je bez uwzględnienia.  

 

Ad. 17 

Stanowisko do pisma Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Kominki i Piece” z dnia 

25.06.2021r. 

 

Komisja zapoznała się z pismem i  postanowiła pozostawić je bez uwzględnienia.  

 

 

Ad. 19 

Zakończenie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 15
40

 posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji ds. Społecznych 

 i Oświatowych.  

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 

 

Joanna Krystosik                Ireneusz Kucner 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Zbigniew Łukasiewicz 

 


