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  Protokół nr 59/2022 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

22  czerwca 2022r. 

 

Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Sprawy bieżące ŚDS. 

4. Sprawy bieżące OPS. 

5. Przedstawienie projektów organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 

2022/2023. 

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

7. Wolne wnioski i zapytania.  

8. 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 7 osobowym 

składzie (nieobecna Radna Katarzyna Szafrańska oraz Radna Mirosława Porańczyk). Spoza 

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

Kierownik OPS Anita Łukowiak, Kierownik ŚDS Jowita Leszkiewicz, Dyrektor CKiR 

Sylwia Dobrzyńska.  

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. Krystyna Rajczyk – za 

5. Renata Szostak – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski - za 

 

Ad. 3 

Sprawy bieżące ŚDS. 

 

Informację omówiła Kierownik ŚDS Jowita Leszkiewicz. 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 
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Radny Ireneusz Kucner zwrócił się z pytaniem, które pomieszczenie zostało przejęte na 

adaptację przez ŚDS. 

 

Kierownik ŚDS Jowita Leszkiewicz udzieliła odpowiedzi, iż jest to pomieszczenie na dole 

budynku, które łączy się z korytarzem ŚDS. W tym pomieszczeniu będzie znajdował się 

punkt wyciszeń. 

 

Z-ca Wójta dodał, że gmina jest na etapie finalizacji działań,  do końca miesiąca powinno 

być wydane pozwolenie na budowę i będzie można przejść do procedury wyłonienia firmy, 

która się zajmie adaptacją tych pomieszczeń.  

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, czy osoba oczekująca zostanie podopieczną 

ŚDS po uzyskaniu zgody na 21 podopiecznych. 

 

Kierownik ŚDS Jowita Leszkiewicz udzieliła odpowiedzi, iż ta osoba nadal będzie 

oczekująca, ponieważ jest 20 podopiecznych i jedna osoba dochodząca, a od grudnia 

oficjalnie będzie podopieczną, natomiast oczekujących są dwie osoby z tym, że jedna osoba 

oczekująca zrezygnowała.  

  

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, jak długo ta osoba jest oczekująca. 

 

Kierownik ŚDS Jowita Leszkiewicz udzieliła odpowiedzi, iż niecały miesiąc, natomiast 

możliwe, że od grudnia będzie osobą „dochodzącą”, chyba że ktoś zrezygnuje. 

 

Ad. 4 

Sprawy bieżące OPS. 

 

Informację omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, jaki warunek należy spełnić, aby 

otrzymać świadczenie opiekuńcze. 

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak oznajmiła, iż osoba, która zgłasza się jako opiekun musi 

zrezygnować z pracy, nie może pracować, ponieważ musi opiekować się osobą potrzebującą 

takiej opieki.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy opiekunem może być tylko osobą  

z rodziny, czy również inna osoba.  

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak oznajmiła, iż w OPS w Santoku są przypadki tylko osób  

z rodziny, natomiast jeżeli przychodzi żona po takie świadczenie na męża to odmawia się 
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przyznania takiego świadczenia, ponieważ prawo jest takie, że żona musi się opiekować 

mężem.  

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz oznajmił, iż uważa, że jeżeli żona musi zrezygnować z pracy, 

aby opiekować się mężem to powinna takie świadczenie otrzymać. 

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak oznajmiła, iż każda sytuacja i  procedura  jest 

analizowana, a w przypadku wątpliwości konsultowana z prawnikiem.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, na czym polega funkcja asystenta 

osobistego osoby niepełnosprawnej. 

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak oznajmiła, iż asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 

jest to projekt wspólny z PCPR, skierowany do osób, które mają orzeczenia. Cześć z tych 

osób korzystała z usług opiekuńczych i w związku z tym, że ten projekt przeszedł to trzem 

osób z pięciu OPS nie płaci świadczeń, ponieważ są one w projekcie. Funkcja asystenta 

polega na tym, że jeżeli jest osoba na wózku to taki asystent np. może tę osobę zabrać do 

kina, dodatkowo są to zadania opiekuńcze, pielęgnacyjne, pranie, sprzątanie itp.  

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz zwrócił się z pytaniem, czy w spotkaniu dla klubów seniora 

uczestniczyli Radni.  

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak oznajmiła, iż Radni nie uczestniczyli, ponieważ to było 

spotkanie dla samych członków klubów seniora, aby się poznali. 

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż uważa, że Radni są mało angażowani w tego typu 

działaniach OPS. 

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak oznajmiła, iż jeżeli jest taka potrzeba to Radni będą 

zapraszani. Natomiast należy pamiętać, że spotkania tego typu zazwyczaj organizuje ŚDS. 

 

Ad. 5 

Przedstawienie projektów organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 

2022/2023. 

 

Informację omówiła Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak. 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Informację omówiono w następującej kolejności: 

Szkoła Podstawowa w Wawrowie;  

 

Szkoła Podstawowa w Santoku (system pokazał 13 oddziałów i tak wpisane jest w informacji, 

natomiast faktycznie oddziałów jest 12); 
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Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż z informacji wynika, że w V klasie będzie 31 

uczniów i zostali podzieleni na dwie klasy, Radna zwróciła się z pytaniem, dlaczego dyrektor 

szkoły zezwala na utworzenie tak małych klas. 

 

Z-ca Wójta poinformował, że decyzja o utworzeniu dwóch klas V może wynikać z tego, że 

są uczniowie z orzeczeniami.  

 

Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak oznajmiła, iż decyzja ma również 

związek z tym, że klasy są małe i nie ma możliwości umieścić w nim ławek dla 31 uczniów.  

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż jest trochę zawiedziona, bo głosowała za wszystkimi 

reformami w oświacie, ponieważ miały służyć lepszej gospodarności, a w tej chwili nie widzi 

efektów czyli oszczędności. 

 

Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak oznajmiła, iż są oszczędności, ponieważ 

w porównaniu do roku ubiegłego jest chociażby 85 godzin mniej.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy gmina jest w stanie to udowodnić  

w sprawozdaniu finansowym, porównując wydatki w latach  2019-2021. Radna poprosiła  

o dokument potwierdzający zmniejszenie kosztów na oświacie.   

 

Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak oznajmiła, iż osobiście byłaby daleka  

o mówieniu o oszczędnościach na oświacie, ponieważ na oświacie nie można oszczędzać. 

Natomiast są czynione działania w celu racjonalizacji wydatków.  

 

Z-ca Wójta oznajmił, iż nie da się odnieść do tego w sposób porównawczy, ponieważ  

w międzyczasie były podwyżki dla nauczycieli, są zmienne w postaci pracowników, którzy 

rotują oraz zmieniają stopnie awansów zawodowych. 

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż zadaje sobie z tego wszystkiego sprawę, ale 

poprosiła, aby udowodnić jej, że podnosząc rękę za sprawą dotyczącą kateringu zrobiła 

dobrze i z tego tytułu są oszczędności.  

 

Radny Marian Tomkiewicz oznajmił, że oszczędności na kateringu wychodzą wprost, nawet 

pod względem zmniejszonej liczby etatów dla pracowników. Problem w oświacie bardziej 

dotyczy niestabilności liczby dzieci w oddziałach. Liczba dzieci w oddziałach w szkole  

w Wawrowie jest optymalna i w związku z tym koszt jednego ucznia jest najniższy w całej 

gminie.  Natomiast nie da się tego zrobić w szkole w Santoku.  

 

Z-ca Wójta dodał, że ta sytuacja w Wawrowie jest najlepsza pod względem finansowym, bo 

ilość dzieci w grupach jest taka jaka powinna być.  
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Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak oznajmiła, iż należy spojrzeć na to jak 

osiedlają się ludzie w gminie. Najbardziej atrakcyjne tereny to Wawrów i Janczewo, 

natomiast Santok nie jest już tak atrakcyjny i tych dzieci napływających  nie ma aż tyle. 

Kierownik CUW dodała, że zestawienie, o którym mówiła Radna Krystyna Rajczyk warto 

zrobić, ale po okresie dwóch lat budżetowych.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, ile jest w szkołach dzieci z Ukrainy. 

 

Z-ca Wójta odpowiedział, iż łącznie było 16, ale już nie ma tylu dzieci, one wyjechały.  

 

Szkoła Podstawowa w Lipkach Wielkich;  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, ile jest dzieci z orzeczeniem w Lipkach 

Wielkich. 

 

Radna Renata Szostak oznajmiła, iż najwięcej dzieci z orzeczeniami jest w Santoku. 

 

Z-ca Wójta oznajmił, iż podjęto kiedyś działania polegające na rozmowie z rodzicami dzieci 

z orzeczeniami oraz z Ośrodkiem Opiekuńczo-wychowawczym, aby dzieci ze szczególnymi 

problemami kierować do placówki, w której będą miały zapewnioną odpowiednią opiekę. 

Natomiast po głębszej analizie okazało się, iż nie można rodzicom wskazywać placówki 

oświatowej, nawet sugerować nie można, ponieważ mają pełne prawo wyboru. Placówka 

Opiekuńczo-Wychowawcza przed pandemią uczestniczyła w zebraniach rodziców  

i przedstawiała swoją ofertę, przyniosło to efektu, ponieważ ok. 5 uczniów zostało 

przeniesionych. Teraz po pandemii dobrym pomysłem będzie wznowienie tych działań.  

 

Radna Renata Szostak oznajmiła, iż na dziecko ze zwiększonymi potrzebami subwencja 

oświatowa jest wyższa, ale nie pokrywa całkowitych kosztów.  

 

Szkoła Podstawowa w Janczewie; 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, co gmina zamierza zrobić ze szkołami,  

w których koszt utrzymania ucznia wynosi ok 5000 zł, gdzie w innych szkołach jest to 1000-

1200 zł.  

 

Z-ca Wójta oznajmił, iż gmina cały czas podejmuje i szuka sposobów na racjonalizację 

wydatków, chyba że Radni mają propozycje to gmina jest otwarta na sugestie.  

 

Radny Ireneusz Kucner oznajmił, iż podejmuje się działania i są oszczędności, ale cały czas 

są również zwiększane koszty takie jak zwiększenia wynagrodzeń, czy wyższe koszty 

eksploatacyjne.  
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Z-ca Wójta oznajmił, iż największy wzrost kosztów w oświacie jest związany  

z wynagrodzeniami dla nauczycieli, a nie da się tego uniknąć.  

 

Radna Renata Szostak stwierdziła, iż rozłożenie placówek w gminie Santok jest 

skandaliczne i to jest największy problem, którego nie da się rozwiązać.  

 

Z-ca Wojta oznajmił, iż nie ma co się oszukiwać, ale likwidacja którejkolwiek placówki jest 

nierealna. 

 

Radny Marian Tomkiewicz oznajmił, iż w gminie Kłodawa są tylko dwie placówki i można 

tak funkcjonować, dzieci są dowożone, a w gminie Santok są cztery szkoły. 

 

Przedszkole Gminne w Lipkach Wielkich; 

Przedszkole Gminne w Santoku; 

Przedszkole Gminne w Wawrowie; 

 

Ad. 6 

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

 

Informację omówiła Dyrektor CKiR Sylwia Dobrzyńska oraz Kierownik OPS Anita 

Łukowiak. 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Renata Szostak oznajmiła, iż w Płomykowie sala wiejska jest jeszcze nieczynna i czy 

w związku z tym dzieci z Płomykowa mogą uczestniczyć w poszczególnych zajęciach. 

  

Dyrektor CKiR Sylwia Dobrzyńska udzieliła odpowiedzi, iż oferta wakacyjna jest 

skierowana do wszystkich dzieci z terenu gminy.  

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, czy będzie zorganizowany transport dla 

dzieci. 

 

Dyrektor CKiR Sylwia Dobrzyńska udzieliła odpowiedzi, iż niestety nie ma możliwości 

zorganizowania transportu, dlatego dzieci muszą na własną rękę przybyć na zajęcia.  

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, czy jest, albo czy będzie na przyszły rok 

ogólny terminarz imprez kulturalnych w gminie.  

 

Dyrektor CKiR Sylwia Dobrzyńska udzieliła odpowiedzi, że na przyszły rok będzie 

opracowany kalendarz imprez w porozumieniu z sołtysami.  

 

Ad. 7 

Wolne wnioski i zapytania.  
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Radny Zbigniew Łukasiewicz zwrócił się z pytaniem, jakie jest zainteresowanie konkursami 

na dyrektorów szkół i na jakim etapie są konkursy. 

 

Z-ca Wójta udzielił odpowiedzi, że termin na składanie ofert minął 20 czerwca, we 

wszystkich placówkach za wyjątkiem Janczewa złożono po jednej ofercie.  Konkursy odbędą 

się 28 i 29 czerwca.  

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, czy jeżeli jest jeden kandydat to zostaje 

obligatoryjnie akceptowany. 

 

Z-ca Wójta udzielił odpowiedzi, że nie, ponieważ decyzje podejmuje komisja składająca się 

z 12 osób. 

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz zwrócił się z pytaniem, kto z gminy jest w komisji 

konkursowej. 

 

Z-ca Wójta udzielił odpowiedzi, że jest to on, Kierownik CUW oraz Kierownik ROA. 

 

Ad. 8 

Zakończenie posiedzenia.  

Przewodniczący Komisji Zbigniew Łukasiewicz w związku z wyczerpaniem porządku 

posiedzenia, zamknął o godz. 12.40 posiedzenie Komisji ds. Społecznych i Oświatowych.  

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji  

 

Joanna Krystosik           Zbigniew Łukasiewicz 


