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Protokół nr 54/2022 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

Protokół nr 61/2022 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

29 sierpnia 2022r. 

(posiedzenie wyjazdowe) 

 

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. Ustalenie trasy objazdu. 

4. Stan przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2022/2023. 

5. Przegląd inwestycji realizowanych na terenie gminy. 

6. Wolne wnioski i zapytania.  

7. Zakończenie posiedzenia.  

 

Ad. 1  

Przewodniczący Komisji ds. społecznych i oświatowych Zbigniew Łukasiewicz o godz. 

9
10 

dokonał otwarcia posiedzenia wspólnej komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja 

Budżetu i Gospodarki uczestniczyła w 7 osobowym składzie (nieobecny Radny Tadeusz 

Boczula oraz Radny Marian Tomkiewicz). Komisja ds. Społecznych  

i Oświatowych uczestniczyła w 7 osobowym składzie (nieobecna Radna Katarzyna 

Szafrańska oraz Radny Marian Tomkiewicz) Spoza Komisji udział wzięli: Wójt Gminy Paweł 

Pisarek, Z-ca Wójta Damian Kochmański, Kierownik RRG Bogumiła Popkowska, Kierownik 

GZUK Łukasz Bak. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 

zaproponował siebie, jako osobę prowadzącą posiedzenie Komisji. 

Komisje w drodze głosowania wybrały Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych  

i Oświatowych Zbigniewa Łukasiewicza na osobę prowadzącą posiedzenie. 

Wyniki głosowania 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

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. Tomasz Żarski – za 
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Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – za  

2. Justyna Haliczyn - za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Komisji zaproponował zmianę w porządku obrad polegającą na 

przesunięciu pkt 6 tj. Wolne wnioski i zapytania w miejsce pkt 3. 

Komisję przyjęły zmianę. 

Wyniki głosowania 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

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. Tomasz Żarski – za 

 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – za  

2. Justyna Haliczyn - za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Wolne wnioski i zapytania.  

4. Ustalenie trasy objazdu. 

5. Stan przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2022/2023. 

6. Przegląd inwestycji realizowanych na terenie gminy. 

7. Zakończenie posiedzenia.  
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Ad. 3 

Wolne wnioski i zapytania. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Przewodniczący Komisji oznajmił, iż chciałby zapoznać Radnych ze wpisem mieszkanki 

Wawrowa w mediach społecznościowych, dotyczącym Radnych Rady Gminy Santok, po 

czym odczytał treść wpisu. 

 

Radny Tomasz Żarski oznajmił, iż jego zdaniem Radni w ogóle nie powinni się tą sprawą 

zajmować. To że jakaś pani napisała coś na facebooku nie oznacza, że Radni muszą się nad 

tym pochylać, ponieważ takich wpisów może być bardzo dużo i będzie więcej. Radny dodał, 

iż uważa że jest to wewnętrzna sprawa pomiędzy Radnym z Wawrowa, a mieszkanką 

Wawrowa.   

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż uważa, że Radny Zbigniew Łukasiewicz nie jest 

ubezwłasnowolniony, a temat dotyczy jego osoby. Radna dodała, że im bliżej wyborów to 

takich wpisów będzie jeszcze więcej, a Radni nie powinni się tym zajmować.  

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż wpis zawierał wyrażenie „radni gminni”, więc 

dotyczył wszystkich radnych.  

 

Radna Renata Szostak oznajmiła, iż jej zdaniem wpis dotyczył inwestycji w Janczewie, 

ponieważ Wawrów czuje się cały czas pokrzywdzony. Natomiast jeżeli chodzi o zapraszanie 

tej Pani na sesję to uważa, że nie jest to dobry pomysł, ponieważ to niczego nie zmieni,  

a takie wpisy nadal będą się pojawiać. Zgadzając się na funkcję radnego należało się liczyć  

z krytyką. Tę sprawę na ten moment i na tym etapie powinno się rozwiązać na zebraniu 

wiejskim. 

 

Radny Ireneusz Kucner oznajmił, iż jego zdaniem wpis „radni gminni pozwalają na 

niegospodarność” oznaczał, że wójt jest niegospodarny, a radni na to pozwalają, co według 

Radnego odnosi się do wszystkich radnych.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska wyraziła zdanie, iż autorka wpisu manipuluje 

informacją, a swoje niezadowolenie wyraża w taki sposób „dając popalić” radnym. Z tą panią 

nie ma co dyskutować. Łatwo wylewać żale, gdy nie stoi się oko w oko. Mieszkanka 

Wawrowa nie ma żadnych dowodów na niegospodarność radnych, a jeżeli ma to radni 

spotkają z nią w prokuraturze, a nie na sesji.  

 

Radna Irena furmańska postawiła wniosek o zakończenie dyskusji w sprawie wpisu 

mieszkanki Wawrowa w mediach społecznościowych. 

 

Przewodnicząca Rady wyraziła zdanie, iż nazwanie radnych niegospodarnymi uderza 

również w nią i uważa, że temat powinien wybrzmieć na sesji. Autorka wpisu zapewne nie 
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skorzysta z zaproszenia na sesję, ale tym da świadectwo temu, że tak naprawdę nie ma 

dowodów na swoje przekonania, o których pisze.  

 

Z-ca Wójta zaproponował, aby Radni zwrócili się do Pani Mecenas z prośbą o udzielenie 

odpowiedzi, czy można i ewentualnie, jakie kroki radni mogą poczynić w związku z zaistniałą  

sytuacją. 

 

Radna Renata Szostak oznajmiła, iż popiera propozycję Z-cy Wójta i uważa, że warto 

skonsultować się z Panią Mecenas na temat możliwości prawnych w takiej sytuacji.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie propozycję Radnej Renaty Szostak. 

Wyniki głosowania 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za  

3. Krystyna Podsiadło – wstrzymany 

4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – przeciw 

6. Renata Szostak – za 

7. Tomasz Żarski – przeciw 

 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – przeciw 

2. Justyna Haliczyn - za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – wstrzymany 

6. Renata Szostak – za  

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - przeciw 

 

Ad. 4 

Ustalenie trasy objazdu. 

 

Z-ca Wójta poprosił, aby Radni najpierw skierowali się w stronę Lipek Wielkich następnie 

Jastrzębnik, Ludzisławice, Stare Polichno, Santok, Gralewo, Płomykowo, Janczewo oraz 

Wawrów. 

 

Komisje przychyliły się do prośby. 

 

Wyjazd z Urzędu Gminy nastąpił o godz. 10.00. 

 

Ad. 5 i ad. 6 

Stan przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2022/2023. 
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Przegląd inwestycji realizowanych na terenie gminy. 

 

 

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.  

 

1. Szkoła Podstawowa w Lipkach Wielkich: 

Radnych po obiekcie szkoły oprowadził jej Dyrektor Pan Ferdynad Sańko który 

poinformował, że szkoła jest przygotowana do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, 

pozostały  tylko jeszcze  drobne sprawy do wykonania. W nowym roku szkolnym naukę 

rozpoczyna  169 dzieci w tym 20-cioro spoza  rejonu. W bieżącym roku nie dokonywano 

żadnych remontów z uwagi na fakt, że szkoła spodziewa się remontu przeciekającego dachu, 

a środki pieniężne, które szkoła posiada  będą przeznaczone na malowanie zalanych sufitów 

po zakończeniu prac dekarskich. Wypowiedź Dyrektora uzupełnił Z-ca Wójta, który 

poinformował, że 17 sierpnia br. gmina wyłoniła wykonawcę i koszt tej inwestycji stanowi 

ponad 368 tys. zł. Koniec prac zaplanowano jeszcze w tym roku. Radni wizytowali również  

w pomieszczeniach kuchni oraz pomieszczeniach do niej przynależnych. W trakcie 

prowadzonych rozmów intendentka przyznała, że najpilniejszą potrzebą jest zakup dużej 

krajalnicy (przemysłowej) i urządzenia do szatkowania warzyw, co już zgłoszono w czerwcu 

br., a także dodatkowej chłodziarki. Dodała także że na skalę przygotowywanych  

i wydawanych posiłków powinna być zatrudniona jeszcze jedna dodatkowa osoba. 

Przygotowywanie posiłków rozpoczyna się od 01.09.2022r  i jest dedykowane dzieciom  

w wieku przedszkolnym, natomiast żywienie uczniów w wieku szkolnym, tydzień później. 

Dyrektor wspomniał również o zatrudnieniu nowego pracownika gospodarczego- woźnego,  

i jak zapewnia, nawiązana współpraca bardzo  dobrze rokuje na przyszłość. 

 

2. Gminne Przedszkole w Lipkach Wielkich: 

Po całym obiekcie przedszkola  Radnych oprowadziła wieloletnia pracownica tej placówki. 

Dyrektor Szkoły, nie przejął jeszcze obowiązków w związku z przekształceniem placówki 

szkoły i przedszkola w zespół. W placówce trwały prace porządkowe zapewniające przyjęcie 

3 pełnych grup przedszkolaków. Pomimo faktu stwierdzenia przez pracownicę o braku 

potrzeb, Radni zauważyli wykwit grzyba w łazience, który należy zniwelować. 

 

3. Oczyszczalnia ścieków w Lipkach Wielkich. 

Radni zostali w skrócie zapoznani  z całym procesem technologicznym oczyszczania ścieków 

przez Kierownika GZUK Pana Łukasza Bak. W trakcie omawiania procesu poinformował 

Radnych o zakupie workownicy, która stanowi bardzo ważny element procesu oczyszczania 

ścieków. Aktualnie,  ścieki dowożone są przez trzy przedsiębiorstwa na podstawie zawartych 

pomiędzy stronami umów o współpracy, a w najbliższym czasie będzie podpisana jeszcze 

kolejna, czwarta. Potrzeb nie zgłoszono. Obiekt zadbany, Radni nie wnieśli żadnych uwag co 

do prowadzenia tej placówki. 
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4. Sala wiejska w Jastrzębniku 

O przeprowadzonych  na sali wiejskiej w Jastrzębniku inwestycjach mówiła Kierownik 

Referatu Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej  Pani Bogumiła Popkowska. Wspomniała też  

o zaplanowanym wykonaniu ogrzewania, na realizację czego został już wyłoniony 

wykonawca. Planowany termin zakończenia do końca bieżącego roku. Na zgłoszoną potrzebę 

wymiany podłogi na sali, Radni odpowiedzieli twierdząco. 

 

5. Sala wiejska Lipki Wielkie 

Prace remontowe  sali wiejskiej trwają. Zakres wykonywanych prac w ramach zawartej 

umowy przedstawiła Radnym  Kierownik Referatu Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Pani 

Bogumiła Popkowska. Uwagi do  jakości realizowanych prac remontowych wykonywanych 

przez firmę wniosły, zgodnie sołtys wsi Pani Karolina Piętek oraz Członek Rady Sołeckiej 

Pani Edyta Małecka, które były obecne na sali. Największy niepokój budzi, pomimo 

zastosowania środków chemicznych, wychodząca w dalszym ciągu wilgoć na ścianach 

obiektu. Zastosowane środki chemiczne nie wyeliminowały tego problemu. Kierownik 

Referatu w odpowiedzi uspokoiła, że prace nie są jeszcze odebrane i nie będą  dopóty dopóki 

ten problem nie zostanie rozwiązany, a zgłoszone usterki nie zostaną zlikwidowane lub 

poprawione. Na koniec wizytacji Sołtys wsi poddała pod rozwagę myśl o przekazaniu sali 

wiejskiej pod opiekę sołectwa tj. Sołtysowi i Radzie Sołeckiej.    

 

6. Ujęcie wody w Ludzisławicach - hydrofornia 

Kierownik GZUK w Santoku Pan Łukasz Bak wspólnie z pracownikiem zakładu Panem 

Bartłomiejem Zawada pokrótce omówili proces zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną. 

Dodatkowo Radni zostali zapoznani ze zrealizowanymi w roku bieżącym inwestycjami tj. 

wymieniono i zabezpieczono system elektryczny, umieszczony został sterownik w osobnym 

pomieszczeniu.  Ponadto, Kierownik poinformował, że niezbędne remonty i modernizacje 

zapewniające zarówno bezpieczeństwo jak i oszczędność, planuje się  wykonywać 

sukcesywnie,  w etapach, by ostatecznie osiągnąć poziom utrzymania 1 zbiornika (studni)  

o parametrach umożliwiających zabezpieczenie dostarczenia wody do 6-ciu sołectw. 

Aktualnie hydrofornia obsługuje 3 takie studnie. Dodał natomiast, że  w ramach złożonych 

przez pracowników zakładu deklaracji elewacja obiektu hydroforni zostanie wykonana przez 

pracowników we własnym zakresie. Radni, w odpowiedzi na pytanie o bieżących potrzebach 

usłyszli, że konieczny jest zakup agregatu o większej mocy. 

 

7. “Dom na zakręcie” - Stare Polichno 

Prezes Fundacji “Dogonić Marzenia” oprowadził Radnych po obiekcie oraz omówił zakres 

prac, które zgodnie z terminem winny być zakończone na koniec września br. Zapewnił,  

że niezbędne zezwolenia gotowe są do odbioru, umożliwiając tym samym rozpoczęcie prac 

remontowo-budowlanych , na co jest w pełni przygotowany. Wykonawca tylko czeka na 

wejście, materiał też został już zakupiony.  Aktualnie, do tego momentu zostały wymienione 

okna  we wszystkich pomieszczeniach, położona została częściowo elektryka. Z pomocy 

Fundacji aktualnie korzysta jeden z mieszkańców gminy w ramach zawartej umowy. 
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8. Stare Polichnu, ul. Skwierzyńska - budowa drogi 

Zakres prac omówiła Kierownik Referatu Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej  Pani 

Bogumiła Popkowska. Prace brukarskie trwały. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano 

na 15 września br. uwag nie wniesiono. 

 

9. Gminne Przedszkole w Santoku. 

Obiekt w trakcie przygotowania do rozpoczęcia nowego roku. Dyrektor Przedszkola Pani 

Marta Tyszecka poinformowała Radnych że pozostały jeszcze tylko bardzo drobne sprawy. 

Poinformowała również, że w roku bieżącym nie było realizowanych żadnych remontów oraz 

zapewniła w odpowiedzi na pytanie Radnej Krystyny Rajczyk, że prace porządkowe 

zewnętrzne ( w tym koszenie trawy) będzie wykonane do 1-go września br. Podczas wizyty 

zabrał głos również Wójt Paweł Pisarek, zapytany przez Radnych, poinformował,  

że przeniesienie Oddziału z Gralewa do Santoka będzie realizowane bez zbędnej zwłoki, 

jednakże temu działaniu musi przyświecać jak najmniejsza ingerencja w budżet gminy. 

 

10. Sala wiejska w Płomykowie 

Cały zakres prac wykonanych w ramach projektu został przedstawiony Radnym przez 

Kierownika RRG Panią Bogumiłę Popkowską. Kierownik, dodatkowo poinformowała,  

że obiekt ten nie został jeszcze odebrany z uwagi na zgłoszone usterki, które winny być 

wyeliminowane. Do realizacji pozostały jeszcze prace brukarskie na zewnątrz sali. Obiekt sali 

jest ogrodzony. Radni uwag nie wnieśli. 

 

11. Centrum Ratownictwa w Santoku 

Prace budowlane trwają. Po nowopowstającym obiekcie oprowadziła Kierownik RRG  

Bogumiła Popkowska jednocześnie omawiając poszczególny zakres prac przedmiotowej 

inwestycji. Radni nie wnieśli uwag. 

 

12. Przedszkole w Santoku Oddział w Szkole Podstawowej 

Placówka w trakcie przygotowywania - prace typowo porządkowe. Wójt Paweł Pisarek  

w związku z planem przeniesienia dzieci przedszkolnych z Gralewa do Santoka omówił prace 

remontowe które polegać będą na wybiciu i wstawieniu drzwi z korytarza do jednego  

z pomieszczeń, jednocześnie wskazując konkretnie miejsca, które będą objęte tymi pracami. 

W ten sposób powstanie 3 sala oddziału przedszkolnego w Santoku. Radni uwag nie wnieśli. 

 

13. Szkoła Podstawowa w Santoku. 

W trakcie wizytowania  Radnych w obiekcie szkoły Z-ca Dyrektora szkoły Pan Piotr 

Kowalewski poinformował, że praktycznie szkoła jest przygotowana do rozpoczęcia nowego 

roku szkolnego, pozostały jeszcze tylko prace porządkowe. Nadto, nadmienił, że w tym roku 

w placówce zostały wymienione rury wodne, przy czym dodatkowo doprowadzono wodę do 

gabinetu plastycznego a także wyremontowane zostało pomieszczenie, które służyć będzie 

uczniom jako jadalnia, co w ocenie zarządzających placówką pozytywnie powinno wpłynąć 

na integrację dzieci. Zastępca Dyrektora w swej wypowiedzi zasygnalizował, że szkoła ma 
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problem z zatrudnieniem psychologa na etat - jest w trakcie ciągłego poszukiwania.  Poza tym 

nie zgłosił żadnych  potrzeb. Na pytanie Radnych w zakresie możliwości wynajmowania sali 

gimnastycznej mieszkańcom gminy Z-ca  dyrektora nie potrafił odpowiedzieć jednoznacznie, 

ponieważ  kwestia ta jeszcze nie była rozważana, ale zapewnił, że na pewno zadecydują o tym 

względy ekonomiczne. 

 

14. Park w Janczewie 

Kierownik Referatu  Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Pani Bogumiła Popkowska   

w trakcie spaceru wytyczoną ścieżką szeroko omówiła zarówno zakres wykonywanych już 

prac w ramach tej inwestycji jak również zakres pozostających jeszcze do wykonania. 

Inwestycja obejmuje dwa zadania, jedno dotyczące zagospodarowania centralnego Parku 

wiejskiego „Pod Platanem”, natomiast drugie dotyczące budowy skateparku. Oba zadania 

winny być ukończone do 31 października br. Uwagę Radnych przykuł zbyt luźny materiał 

nawierzchniowy położony na ścieżce dla pieszych. Pani kierownik zapewniała, że surowiec 

ten jest zgodny z założeniami w umowie a dodatkowo funkcję kontrolną  pełni w tym 

projekcie konserwator zabytków. Wójt Paweł Pisarek przekazał Radnym o swoim planie 

nawiązania współpracy ze Starostwem Powiatowym w zakresie modernizacji drogi biegnącej 

wzdłuż parku, która stanie się łącznikiem parku z remizą na budowę której Gmina otrzymała 

dotacje. 

 

15. Szkoła Podstawowa w Janczewie 

Podobnie jak w innych placówkach, prace przygotowawcze do rozpoczęcia nowego roku 

również trwały  i w tej placówce. Pani Dyrektor Szkoły Małgorzata Kochmańska-Jaśkowiak 

oprowadziła Radnych po szkole oraz pochwaliła się w pełni wyposażoną salą gimnastyczną. 

W nowym roku szkolnym do tej szkoły uczęszczać będzie 172 uczniów. Nie zgłoszono 

bieżących potrzeb. 

 

16. Szkoła Podstawowa w Wawrowie. 

Placówka przygotowana do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Jak poinformował Dyrektor 

Szkoły Pan Roman Szambelan trwają prace tylko porządkowe- kosmetyczne, za wyjątkiem 

konieczności czyszczenia  mechanicznego wykładziny w jednej z sal lekcyjnych,  

co zleceniobiorca ma wykonać jeszcze przed 1 września br.  W tym roku, w ramach budżetu 

wykonana została wycinka drzew, które znajdowały się na dziedzińcu szkoły. W nowym roku  

do szkoły będzie uczęszczać 182 uczniów. Radni  zgodnie uznali, że sala gimnastyczna 

wymaga remontu, a zwłaszcza potrzebna jest wymiany podsufitki. 

 

17. Gminne Przedszkole w Wawrowie. 

Dyrektor Przedszkola Pani Magdalena Szostak oprowadziła Radnych po pomieszczeniach 

placówki, które są już przygotowane na przyjęcie dzieci. Radnym, została przedstawiona 

wizja poszerzenia jednej z sal o pomieszczenie niegdyś pełniące funkcję kuchni. Ponadto, 

Wójt Gminy Santok przedstawił plan rozbudowy przedszkola , na który niestety gmina nie 

otrzymała dofinansowania. Dyrektor Przedszkola nie zgłosiła bieżących potrzeb.      

 



9 

 

 

 

Ad. 19 

Zakończenie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 16
30

 posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji ds. Społecznych 

 i Oświatowych.  

 
Protokół opracowano na podstawie notatek Przewodniczącej Rady Gminy Renaty Nowosad. 

 

Protokolant             Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

 

Joanna Krystosik                           Zbigniew Łukasiewicz 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 

 

                Ireneusz Kucner 

  


