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  Protokół nr 54/2022 

Komisja ds. Społecznych i oświatowych 

10  lutego 2022r. 

 

Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Informacja o Zespołach szkolno-przedszkolnych w Santoku i w Lipkach Wielkich. 

4. Wolne wnioski i zapytania.  

5. Zakończenie posiedzenia.  

 

 Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

Przewodniczący Komisji Zbigniew Łukasiewicz o godz. 12
05

 dokonał otwarcia posiedzenia 

witając wszystkich przybyłych i stwierdzając quorum. Komisja uczestniczyła w 7 osobowym 

składzie (nieobecna Radna Katarzyna Szafrańska oraz Radny Tomasz Żarski). Spoza Komisji 

udział wzięli: Wójt, Z-ca Wójta, Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak,  

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. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 3 

Informacja o Zespołach szkolno-przedszkolnych w Santoku i w Lipkach Wielkich. 

 

Informację w formie prezentacji multimedialnej omówił Z-ca Wójta. 

 

Z-ca Wójta przedstawił Radnym treść zażalenia na decyzje ministra w sprawie przeniesienia 

przedszkola do szkoły w Lipkach Wielkich. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, jaki będzie następny krok związany  

z przedszkolem w Lipkach Wielkich. 
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Z-ca Wójta odpowiedział, iż w dalszym ciągu gmina chciałaby przenieść przedszkole do 

szkoły. 

 

Wójt odniósł się do uzasadnienia decyzji ministra i oznajmił, iż jego zdaniem brak jest w nim 

logiki i nie ma merytorycznego uzasadnienia. Wójt zlecił Radcy Prawnemu przygotowanie 

skargi do Sądu, ponieważ uważa że gmina została skrzywdzona postanowieniem Kuratora  

i rozstrzygnięciem Ministra.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy nie można ponownie wystąpić do 

Kuratora o opinie. 

 

Wójt odpowiedział, iż analizował taką możliwość, jednak formalnie nie zostało zakończone 

pierwsze postępowanie.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy utworzenie zespołów szkolno-

przedszkolnych jest zasadne.  

 

Z-ca Wójta oznajmił, iż jest zasadne i nie jest to powiązane z przeniesieniem przedszkola do 

szkoły w Lipkach Wielkich.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy opinia Rady Pedagogicznej  

w sprawie utworzenia zespołów jest wiążąca. 

 

Z-ca Wójta udzielił odpowiedzi, iż opinie rad nie są wiążące.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy pracownicy otrzymają zmianę 

warunków pracy. 

 

Wójt oznajmił, iż nie ma takiej potrzeby przy utworzeniu zespołu. Będzie jeden pracodawca  

i wszyscy staną się pracownikami zespołu.  

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż w szkole w Santoku jest dyrektor i jest zastępca 

dyrektora i zwróciła się z pytaniem, czy w związku z planowaną zmianą, będzie powołany 

drugi zastępca dyrektora. 

 

Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak udzieliła odpowiedzi, iż nadal będzie 

dyrektor i tylko jeden zastępca. Nowo powołany dyrektor wybierze swojego zastępcę. 

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż ma obawę, że osoby, które zajmują stanowiska 

funkcyjne odbiorą to tak, iż działania podejmowane przez gminę są skierowane personalnie 

przeciwko nim. 
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Wójt udzielił odpowiedzi, iż to nie są działania skierowane przeciwko tym osobom i taką 

informacje im przekazuje podczas rozmów, a jednocześnie namawia to wzięcia udziału  

w procedurze konkursowej na stanowisko dyrektora zespołu.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, co oznacza zapis „zmniejszenie kosztów 

wynagrodzeń, zmniejszenie odpisów na fundusz socjalny. 

 

Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak oznajmiła, iż zmniejszenie kosztów 

wynagrodzeń będzie związane z tym, iż w przedszkolach nie będzie już tworzonych 

cząstkowych etatów, co wiąże się również z mniejszym odpisem na fundusz socjalny. 

 

Radna Mirosława Porańczyk zwróciła się z pytaniem, czy Wójt był na jakimkolwiek 

spotkaniu z rodzicami w Lipkach Wielkich w sprawie utworzenia zespołu szkolno-

przedszkolnego. 

 

Wójt oznajmił, iż spotykał się z rodzicami, kiedy był temat żywienia i przeniesienia 

przedszkola. Zawsze znajdą się osoby niezadowolone. 

 

Ad. 4 

Wolne wnioski i zapytania.  

 

Radny Ireneusz Kucner zwrócił się z pytaniem, czy mieszkańcy mogą być informowania 

smsami o awariach dotyczących wody. 

 

Wójt oznajmił, iż awarie najczęściej są spowodowane awarią sieci energetycznej, więc  

z przyczyn niezależnych od gminy. Dlatego jest potrzebny agregat. Sms będą wysyłane.  

 

Radna Mirosława Porańczyk zwróciła się z pytaniem, jak wygląda sytuacja domu na 

zakręcie. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż odbyło się spotkanie z Panem Manikowskim i uzyskano 

informację, iż wymieniono 4 okna, zadeklarowano iż pieniądze z odszkodowania za zalanie 

zostaną przekazane na naprawy związane z tą szkodą.  

 

Radna Mirosława Porańczyk zwróciła się z pytaniem, czy wiadomo coś na temat starej 

szkoły w Lipkach Wielkich. 

 

Wójt odpowiedział,  iż prowadzone są rozmowy z fundacją Stephanusa, jednak konserwator 

w projekcie wskazał takie kwoty remontu, iż jest to nieopłacalne. Fundacja jest gotowa 

wybudować nowy budynek, ale na pewno nie na nieruchomości w Lipkach Wielkich. W 2002 

roku nadano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący przedmiotową 

nieruchomość i nadano nim kategorię zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i żeby robić 

tam jakąkolwiek instytucje należy zmienić plan miejscowy.  



4 

 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy to prawda, że są wstrzymane 

zezwolenia na budowę w Wawrowie.  

 

Wójt oznajmił, iż zezwolenia na budowę wydawane są przez Starostę, a nie przez Wójta, ale 

nie dotarła do niego informacja o takiej sytuacji. 

 

Ad. 5 

Zakończenie posiedzenia.  

Przewodniczący Komisji Zbigniew Łukasiewicz w związku z wyczerpaniem porządku 

posiedzenia, zamknął o godz. 14
50

 posiedzenie Komisji ds. Społecznych i Oświatowych.  

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji  

 

Joanna Krystosik           Zbigniew Łukasiewicz 


