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  Protokół nr 63/2022 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

29  września 2022r. 

 

Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Podsumowanie wakacji organizowanych przez CKiR oraz OPS w 2022r.  

4. Informacje z działalności OPS za I półrocze 2022r. oraz sprawy bieżące. 

5. Informacja z działalności ŚDS za I półrocze 2022r. oraz sprawy bieżące. 

6. Spotkanie z Dyrektorami szkół i przedszkoli w celu omówienia realizacji pracy  

w mijającym roku szkolnym 2021/2022.  

7. Spotkanie z Pedagogami w celu omówienia realizacji szkolnego programu 

profilaktyki uzależnień w szkołach za rok 2021/2022.  

8. Wolne wnioski i zapytania.  

9. 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 5 osobowym 

składzie (nieobecna Radna Katarzyna Szafrańska, Radna Mirosława Porańczyk, Radna 

Renata Szostak oraz Radny Marian Tomkiewocz). Spoza Komisji udział wzięli: Wójt, Z-ca 

Wójta, Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak, Kierownik OPS Anita Łukowiak, 

Kierownik ŚDS Jowita Leszkiewicz, Dyrektor CKiR Sylwia Dobrzyńska, Kierownik ROA 

Alicja Cierach, Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Santoku Marta Bobrowska, 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipkach Wielkich Ferdynand Sańsko, 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wawrowie Roman Szambelan, Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Janczewie Sylwia Głąb, Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wawrowie 

Magdalena Szostak. 

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. Tomasz Żarski - za 
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Ad. 3 

Podsumowanie wakacji organizowanych przez CKiR oraz OPS w 2022r.  

 

Informację omówiła Dyrektor CKiR Sylwia Dobrzyńska oraz Kierownik ŚDS Jowita 

Leszkiewicz. 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Ireneusz Kucner oznajmił, iż z przedstawionej informacji wynika, iż oferta zajęć 

przygotowana przez CKiR była atrakcyjna, różnorodna i  skierowana do szerokiej grupy 

wiekowej. 

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż aby zwiększyć frekwencję dzieci, należałoby 

zagwarantować transport tym dzieciom. Radna zwróciła się z pytaniem, jaki był koszt 

odpłatnych zajęć. 

 

Dyrektor CKiR Sylwia Dobrzyńska udzieliła odpowiedzi, iż był to koszt 75 zł za 4 zajęcia. 

 

Ad. 4 

Informacje z działalności OPS za I półrocze 2022r. oraz sprawy bieżące. 

 

Informację omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Ireneusz Kucner zwrócił się z pytaniem, czy faktycznie dużych rodzin przybywa na 

terenie gminy, ponieważ z roku na rok coraz więcej mieszkańców zakłada Kartę Dużej 

Rodziny. 

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak udzieliła odpowiedzi, iż samych rodzin nie przybywa, ale 

coraz więcej dużych rodzin dowiaduje się o takiej możliwości i korzyści płynących  

z posiadania karty. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, jaki związek ma dodatek węglowy  

z opłatami za śmieci. 

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak oznajmiła, iż wie że w Gorzowie Wlkp. odbywa się 

weryfikacja ilości osób zgłoszonych we wniosku o dodatek węglowy z ilością osób 

zgłoszonych do opłat za śmieci i na podstawie tego można naliczyć dodatkową opłatę nawet 

za 5 lat wstecz za wywóz śmieci. 

 

Radna Krystyna Podsiadło zwróciła się z pytaniem, czy turnus rehabilitacyjny z PEFRONu 

był refundowany w 100% czy uczestnicy ponosili jakąś odpłatność. 
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Kierownik OPS Anita Łukowiak odpowiedziała, że było dopłacane 360 zł, a reszta była 

finansowana ze środków z PCPRu i OPS. 

 

Radna Krystyna Podsiadło zwróciła się z pytaniem, czy w przyszłym roku również planuje 

się taki wyjazd. 

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak odpowiedziała, że OPS składa wniosek o dofinansowanie 

projektu i jeżeli on przejdzie to będzie w przyszłym roku również organizowany.  

 

Radna Krystyna Podsiadło poprosiła, aby w przyszłym roku przekazać taką informacje do 

sołtysów, aby mogli ją rozpowszechnić wśród mieszkańców.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy w turnusie uczestniczyli mieszkańcy 

Wawrowa. 

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak odpowiedziała, że wyjazd był dawno i nie pamięta w tej 

chwili, czy ktoś z Wawrowa w nim uczestniczył, ale sprawdzi i przekaże informację.  

 

Ad. 5 

Informacja z działalności ŚDS za I półrocze 2022r. oraz sprawy bieżące. 

 

Informację omówiła Kierownik ŚDS Jowita Leszkiewicz. 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy jest jakaś lista osób oczekujących na 

miejsce w ŚDS.  

 

Kierownik ŚDS Jowita Leszkiewicz udzieliła odpowiedzi, iż była jedna osoba, która 

właściwie wskoczyła na miejsce osoby, która zmarła, ale wśród mieszkańców są osoby, które 

mogły by być uczestnikami ŚDS, tylko nie ma miejsca. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, co gmina zamierza z tym zrobić. 

 

Z-ca Wójta oznajmił, iż gmina nadal prowadzi działania w celu przeniesienia przedszkola  

w Lipkach Wielkich do budynku szkoły, aby pozyskać miejsce dla ŚDS. 

 

Wójt dodał, że działania w tej chwili polegają na tym, iż gmina zaskarżyła dotychczasową 

procedurę w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i oczekuje na rozstrzygnięcie. Pani 

Kurator negatywnie zaopiniowała przeniesienie  przedszkola do budynku szkoły, co zostało 

podtrzymane przez Ministra. Gmina zaskarżyła postanowienie Ministra w Sądzie 

Administracyjnym w Warszawie, który podtrzymał postanowienie Ministra, więc gmina 

skierowała sprawę do NSA, ponieważ szkoła, która jest największym powierzchniowo 

budynkiem oświatowym w gminie, a ma najmniejszą ilość dzieci nadaje się do tego,  żeby 
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umieścić w niej najmniejsze przedszkole w gminie. Przy badaniu demografii, jednoznacznie 

wynika, że ta sytuacja diametralnie się nie zmieni.  

 

Ad. 6 

Spotkanie z Dyrektorami szkół i przedszkoli w celu omówienia realizacji pracy  

w mijającym roku szkolnym 2021/2022.  

 

Informację omówiono w następującej kolejności: 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Santoku 

Informację omówiła Dyrektor Marta Bobrowska – treść informacji stanowi załącznik do 

protokołu.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy koszt dzieci z Ukrainy ponosi szkoła 

z własnego budżetu, czy otrzymana środki od Wojewody. 

 

Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak oznajmiła, iż otrzymano pieniądze na 

utrzymanie dzieci z Ukrainy, ale jakiej wysokości to musiałaby zweryfikować.  

 

Szkoła Podstawowa w Janczewie; 

Informację omówiła PO Dyrektora Sylwia Gołąb – treść informacji stanowi załącznik do 

protokołu.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, z jakiego budżetu Dyrektor chce pokryć 

zakupy wskazane w informacji. 

 

PO Dyrektora Szkoły Podstawowej w Janczewie Sylwia Gołąb udzieliła odpowiedzi, iż 

koszty będą pokrywane z budżetu szkoły, w chwili obecnej ta możliwość  jest weryfikowana 

przez Główną Księgową CUW.  

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipkach Wielkich 

Informację omówił Dyrektor Ferdynand Sańko – treść informacji stanowi załącznik do 

protokołu.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, ilu jest uczniów z niepełnosprawnością  

w szkole. 

 

Dyrektor Szkoły Zespołu  Ferdynand Sańko odpowiedział, iż w szkole jest 4 uczniów  

z orzeczeniami. 

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż w związku  z tym, że szkoła zajmuje się kateringiem 

dla całej gminy, zwróciła się z pytaniem, jak wygląda procedura wyłaniania dostawców 

towarów do kuchni.   
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Dyrektor Szkoły Zespołu  Ferdynand Sańko odpowiedział, iż Pani intendentka zbiera 

oferty i wybiera najtańszą.  

 

Radna Krystyna Rajczyk poprosiła o listę dostawców. 

 

Radny Tomasz Żarski zwróciła się z pytaniem, czy ktoś kontaktował się z wykonawcą 

remontu dachu w celu wyjaśnienia, dlaczego ich nie ma. 

 

Z-ca  Wójta oznajmił, iż w sprawie remontu dachu było spotkanie z wykonawcą, którym jest 

PAK-BUD, podpisano umowę, ale jest problem natury technicznej, ponieważ okazało się,  

iż połacie, które pokrywają konstrukcję dachu nie są wykonane zgodnie ze sztuką. 

Prowadzone są rozmowy z wykonawcą, ponieważ zaproponował on poprawę tej sytuacji, ale 

nie w kwocie, którą obejmuje umowa. Trwa rozeznanie, czy kwota którą zaproponował 

wykonawca jest adekwatna do zakresu prac do wykonania. Prowadzone są negocjacje.  

 

Szkoła Podstawowa w Wawrowie; 

Informację omówił Dyrektor Roman Szambelan – treść informacji stanowi załącznik do 

protokołu.  

 

Radny Ireneusz Kucner zwrócił się z pytaniem, czy wskazane w informacji dzieci spoza 

obwodu to dzieci z Gorzowa Wlkp. 

 

Dyrektor Szkoły Roman Szambelan udzielił odpowiedzi, iż do szkoły uczęszczają dzieci  

z Gorzowa Wlkp., ale nie tylko, jest nawet dwójka dzieci z gminy Ulim. 

 

Przedszkole Gminne w Wawrowie; 

Informację omówiła Przedszkola Magdalena Szostak – treść informacji stanowi załącznik 

do protokołu.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy mówiąc o zakupie nowego sprzętu na 

plac, Pani dyrektor ma na myśli wymianę jakiegoś zepsutego, czy zakup dodatkowego. 

 

Dyrektor Magdalena Szostak udzieliła odpowiedzi, iż chodzi o dodatkowy sprzęt,  ale jest 

to uzależnione od tego jak będzie wyglądał plac zabaw po rozbudowie przedszkola.   

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż na sesji 14 września 2022r. padł wniosek, aby 

zaprzestać rozbudowy przedszkola i poprosiła, aby Pani Dyrektor wyraziła swoje zdanie na 

ten temat projektu rozbudowy, czy według niego będą zabezpieczone wszystkie potrzeby, 

jeżeli chodzi o dzieci. 

 

Dyrektor Magdalena Szostak udzieliła odpowiedzi, iż jeżeli dojdzie do rozbudowy 

przedszkola to jedna kwestia będzie rozwiązana, będzie łatwiej, ponieważ przedszkole będzie 
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w jednym miejscu. Natomiast dużym minusem będzie to, iż plac zabaw może się zmniejszyć. 

Jest potrzeba zwiększenia przedszkola, ponieważ Wawrów się rozbudowuje, a projekt zakłada 

powiększenie przedszkola i to rozwiązanie będzie wystarczające. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy jest zainteresowanie rodziców  

w sprawie rozbudowy przedszkola.  

 

Dyrektor Magdalena Szostak udzieliła odpowiedzi, że żaden z rodziców nie przyszedł  

z pretensjami, że coś w projekcie się nie podoba, ale są obawy rodziców, że plac zabaw 

będzie za mały.  

 

Z-ca Wójta dodał, iż projekt rozbudowy został opracowany przez specjalistę oraz 

komentowany przez branżystów, a więc nie ma możliwości, iż przestrzeń pomieszczeń 

wynikająca z przepisów była za mała. Plac zabaw będzie pomniejszony o przestrzeń, w której 

zaplanowana jest rozbudowa przedszkola, natomiast zostanie powiększona o inny teren. 

Problem pieca, który pojawił się w wyniku zalania zostanie rozwiązany do czasu rozbudowy. 

 

Dyrektor Magdalena Szostak udzieliła odpowiedzi, że plac zabaw będzie troszkę mniejszy, 

ale zawsze można znaleźć rozwiązanie np. grupy przedszkolne będą wychodzić na plac  

w innych godzinach.  

 

Przewodniczący Komisji oznajmił, iż w roku ubiegłym było spotkanie Radnych oraz 

Sołtysa, wszyscy się zapoznawali z projektem i każdemu projekt odpowiadał, dodatkowo 

rozbudowa przedszkola zwolni miejsce w szkole oraz salę wiejską. 

 

Wójt oznajmił, iż w chwili obecnej są dwie priorytetowe inwestycje oświatowe  

w gminie tj. rozbudowa przedszkola w Wawrowie, niestety nie udało się pozyskać na ten cel 

środków z projektu dla miejscowości popegeerowskich,  te środki dla Wawrowa się należały, 

a w ostatnim rozdaniu gmina Santok była jedyną gminą w powiecie gorzowskim, która nie 

otrzymała środków na ten cel. Jest duże parcie ze strony mieszkańców Wawrowa, aby nie 

budować szkoły w Janczewie tylko szkołę w Wawrowie na bermudach. Wójt uważa, iż jest 

zrobiony wspaniały program funkcjonalno-użytkowy, który założył budowę szkoły etapowo, 

jest to korzystne z tego względu, że jeżeli samorząd nie pozyska środków to będzie mógł 

realizować inwestycje etapami, czyli można budować pojedyncze budynki czy sekcje, które 

będzie można łączyć łącznikami. Szkoła zaprojektowana jest na 450 dzieci, a gabinety do 25 

osób klasy 1-3 i do 30 osób w starszych klasach,  a nie tak jak w Wawrowie, gdzie szkoła 

została utworzona z biurowca i fizycznie nie ma gdzie dzieci umieścić. Dopiero oddział 25 

osobowy i większy jest racjonalny ekonomicznie z punktu widzenia utrzymania placówki. 

Gmina nie dostaje z dotacji nawet wystarczających środków na płacę. Planowana jest budowa 

szkoły w Janczewie, ponieważ na tę lokalizacje gmina ma PFU, przy szkole jest duży park, 

który można przekształcać na cele edukacji przyrodniczej, sportowej, ekologicznej itd.  Oraz 

kompleks sportowy, który ma być wzbogacony o urządzenia lekkoatletyczne. Gmina jest  

w kontakcie z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w sprawie opracowani autorskiego 

programu dla szkoły. W ramach Polskiego Ładu wniosek był składany dwa razy na budowę 

szkoły. Wizytował szkołę Wojewoda, a także Pani Rafalska, były prowadzone rozmowy na 

ten temat i efektem było to, że gmina dostała środki, ale na budowę remizy w Janczewie czyli  
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projekt z  najniższym poziom dofinansowania z możliwych.   Mieszkańcy gminy Santok są 

szykanowani, ponieważ podział środków powinien odbywać się chociaż w miarę 

równomiernie, ale nie może być takiej dysproporcji, że ponad dwukrotnie dostają inne gminy, 

a Santok najmniej. Gmina chce uczciwie, rzetelnie wykonywać swoje zadania. Gmina 

aktualnie czeka na pozwolenie na budowę na salę w szkole w Santoku, ponieważ jeżeli 

zostanie uruchomiona sala to dzieci z przedszkola w Gralewie zostaną przeniesione,  

a w budynku przedszkola zostanie utworzony klub malucha, jest to gotowa oferta, która czeka 

i zostałoby to już zrobione, gdyby umożliwiono gminie przenieść ŚDS, ale niezależnie od 

tego zostanie to wykonane, a jeżeli uda się wyprowadzić ŚDS to utworzy się dodatkowy 

oddział przedszkola. Przedszkole w Wawrowie po rozbudowie całkowicie zaspokoi potrzeby 

mieszkańców w tym zakresie, dodatkowo przedszkole w Santoku i przedszkole w Lipkach 

Wielkich są wystarczające dla całej gminy.   

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy jeżeli budynek szkoły w Lipkach nie 

jest w całości wykorzystywany to czy jest w całości ogrzewany. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, że tak, ponieważ nie da się tego inaczej rozwiązać, a są to bardzo 

duże koszty.  

 

Ad. 7 

Spotkanie z Pedagogami w celu omówienia realizacji szkolnego programu profilaktyki 

uzależnień w szkołach za rok 2021/2022.  

 

Informację omówiono w następującej kolejności: 

Szkoła Podstawowa w Wawrowie;  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, na czym polega działalność koła Caritas 

w szkole.  

 

Dyrektor szkoły Roman Szambelan oznajmił, iż jest to bogata działalność uczniów którzy 

np. aktywnie włączyli się działania polegające na zbiórce żywności, ubrań, środków 

czystości, leków i innych artykułów dla uchodźców, dzieci z koła robiły także zbiórkę 

żywności dla zwierząt i inne charytatywne akcje.  

 

Szkoła Podstawowa w Janczewie; 

 

Pedagog szkolny Szkoły Podstawowej w Janczewie zaproponowała, aby zorganizować 

spotkanie pedagogów z Wójtem, aby mogli podzielić się swoimi doświadczeniami i sprawami 

problematycznymi.  

 

Z-ca Wójta oznajmił, iż nie ma problemu żeby zorganizować spotkanie. 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Santok; 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipkach Wielkich; 
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Ad. 8 

Wolne wnioski i zapytania.  

 

Radny Tomasz Żarski zwrócił się z pytaniem, czy gmina już otrzymała pieniądze  

z odszkodowania za przystanek w Ludzisławicach, a jeżeli tak to prosiłby aby przywrócić 

przystanek do stanu sprzed szkody.  

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż nie jest w stanie udzielić odpowiedzi w tej chwili, ponieważ 

musi to sprawdzić.  

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz poprosił, aby wyłączyć fontannę na stawie w Wawrowie. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy Wójt planuje wprowadzić jakieś 

rozwiązania mające na celu oszczędzanie energii elektrycznej.  

 

Wójt oznajmił, iż szukane są rozwiązania i prawdopodobnie będzie wyłączane oświetlenie  

w nocy. 

 

Ad. 8 

Zakończenie posiedzenia.  

Przewodniczący Komisji Zbigniew Łukasiewicz w związku z wyczerpaniem porządku 

posiedzenia, zamknął o godz. 13.40 posiedzenie Komisji ds. Społecznych i Oświatowych.  

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji  

 

Joanna Krystosik           Zbigniew Łukasiewicz 


