Protokół nr 46/2017
Komisja Budżetu Gospodarki i Rolnictwa
29 maja 2017r.
Porządek posiedzenia:
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z 45 posiedzenia Komisji.
Ocena realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016r. (w
tym wydatki i ich rozliczenia).
5. Opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady
Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu
Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie postawienia w stan likwidacji
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą.
6. Opinia do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Janczewo.
7. Opinia do projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej
położonej w obrębie Wawrów.
8. Opinia do projektu uchwały w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości
zabudowanej położonej w miejscowości Kostrzyn nad Odrą.
9. Opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy.
10. Opinia do projektu uchwały w sprawie „Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Santok na lata 2017-2032 – aktualizacja”.
11. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Santok.
12. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na
rok 2017.
13. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
14. Zakończenie posiedzenia.
1.
2.
3.
4.

Ad. 1
Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki Stanisław Tokarski o godz. 1205 dokonał
otwarcia posiedzenia komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja uczestniczyła w 6
osobowym składzie. Spoza Komisji udział wzięli: Wójt Gminy Józef Ludniewski, Skarbnik
Gminy Andrzej Szymczak oraz Kierownik RGKROŚ Pani Halina Garczyńska. Lista
obecności stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 2
Komisja przyjęła proponowany porządek posiedzenia jednogłośnie – 6 głosami za.
Ad. 3
Radna Irena Furmańska zgłosiła uwagę do Pani Joanny Krystosik – osoby odpowiedzialnej
za sporządzanie protokołu, uwaga dotyczyła terminu przekazywania protokołu Członkom
Komisji. Radna protokół otrzymała w piątek (26.05.2017r.) i w związku z organizacją
majówki w Czechowie, nie miała czasu i możliwości zapoznania się z nim. Ponadto na stronie
3 protokołu jest zapis „Przewodniczący dodał, że na Sesji przedstawi pozytywną opinię do
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sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016”, Radna uważa, iż Pan przewodniczący nie
może „dodawać” tylko musi uzgodnić taką opinię do sprawozdania budżetowego z Komisją i
powinno być to przegłosowane. Dla Radnej absolutorium Wójta jest bardzo ważnym
sprawozdaniem i nie można zawrzeć tego w jednym zdaniu. Radna oczekuje stwierdzenia, że
sprawozdanie zostało przyjęte przez Komisję, opinia została wypracowana i przyjęta przez
Komisję, a Przewodniczący przekaże ją na Sesji.
Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Joanna Krystosik poinformowała, że tak późny termin
przekazania protokołu członkom Komisji wynika z tego, iż po uchwaleniu nowego statutu
Przewodniczący życzył sobie, aby protokół najpierw został wysyłany do Niego do akceptacji.
Przewodniczący wnosił poprawki i ostatecznie zaakceptował protokół w piątek (26.05.2017r.)
po czym niezwłocznie został on wysłanym pozostałym Członkom Komisji.
Radna Irena Furmańska oznajmiła, że w statucie nie ma zapisu mówiącego o tym, iż
Przewodniczący musi weryfikować protokół. Dopiero jeżeli są uwagi do protokołu to
Przewodniczący musi je przyjąć i sprawdzić. To, że protokół kierowany jest najpierw do
Przewodniczącego zawęża czas Członkom Komisja na zapoznanie się z nim.
Przewodniczący Komisji wyraził zdanie, że powinien jako pierwszy zapoznać się z
protokołem, ponieważ za niego odpowiada i dopiero po jego akceptacji będzie wysyłany
pozostałym Członkom Komisji.
Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż zgadza się z Przewodniczącym Komisji, jednak
prosi, aby było to zrobione w takim terminie, aby zachować termin 7 dniowy termin zgodny
ze statutem.
Komisja przyjęła protokół z 45 posiedzenia Komisji z poprawką jednogłośnie – 6
głosami za.
Ad. 4
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie za 2016r. (w tym wydatki i ich rozliczenia) przedstawił Sekretarz Gminy oraz
Skarbnik Gminy.
Tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Komisji oznajmił, iż jego zdaniem podział środków przekazywanych
klubom sportowym jest sprawiedliwy. Przewodniczący zapytał na jakie wydatki
przekazywane są środki z dotacji.
Skarbnik Gminy poinformował, że środki przekazywane są m.in. na opłacenie trenerów,
delegacje sędziowskie, transport na zawody, utrzymanie boiska, ubezpieczenie zawodników,
opłaty na rzecz OZPN oraz zakup sprzętu sportowego.
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Przewodniczący Komisji zapytał, w jakich proporcjach środki przekazywane są dla seniorów
i dla dzieci.
Skarbnik udzielił odpowiedzi, iż z umowy nie wynika żaden sposób podziału środków, które
mają być przeznaczane na poszczególne grupy wiekowe.
Wójt oznajmił, że kluby ze swojej puli przeznaczają część środków na trenowanie dzieci i
młodzieży, dołączony jest również sponsoring rodziców, ponieważ kwoty, które otrzymują
kluby są niewystarczające i bez sponsorów kluby się nie utrzymają.
Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, w jaki sposób kluby promują gminę w
ramach otrzymywanych dotacji.
Skarbnik Gminy poinformował, że wzór umowy zawieranej z klubami jest narzucony
Rozporządzeniem Ministra i nie ma w niej zapisu zobowiązującego kluby do promocji gminy.
Wójt oznajmił, że dobrą promocją jest duży baner „Gmina Santok”, który wisi na stadionie.
Radna Irena Furmańska w imieniu mieszkańców Czechowa podziękowała Wójtowi za
życzliwość i pomoc przy organizacji festynu w danym momencie, ponieważ Wójt opuszczał
posiedzenie Komisji.
Sekretarz oznajmił, że wszystkie kluby na meczach wyjazdowych promują gminę Santok i
trudno oczekiwać od klubów, aby z pieniędzy, które są niewątpliwie za małe ponosiły
dodatkowe koszty w związku z promocją.
Radna Irena Furmańska oznajmiła, że gminę promować można bez ponoszenia
dodatkowych kosztów oraz, że zawodnicy wszystkich klubów powinni mieć herb Santoka na
koszulkach.
Komisja poprzez głosowanie
jednogłośnie – 6 głosami za.

przedłożone

sprawozdanie

zaopiniowała

pozytywnie

Ad. 5
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu
Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z
dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą omówił Sekretarz Gminy, który
poinformował, że na dzień rozpoczęcia likwidacji zadłużenie szpitala wynosiło 76 mln zł z
biegiem czasu zadłużenie wzrosło o ponad 100 000 zł, w między czasie Rada zapewniła
możliwość świadczenia usług medycznych przez nowo utworzoną spółkę, która przejęła
kontrakt, weszła w obiekty i majątek i mieszkańcy nie zostali pozostawieni bez opieki
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medycznej. Pierwotnie zakładano, że w ciągu 10 lat uda się pospłacać wszystkich wierzycieli
(ok. 600). Likwidacja została podjęta z uwagi na to, iż nie udało się wprowadzić programu
naprawczego w stosunku do szpitala. Gdyby uchwała nie została podjęta likwidacja doszłaby
do skutku z końcem roku i zgodnie z przepisami cały dług szpitala przeszedłby na powiat.
Spowodowałoby to utratę płynności finansowej powiatu i brak możliwości realizowania
zadań publicznych wynikających z konstytucji. Przedłożona uchwała ma charakter
opiniodawczy, a decyzje podejmować będzie Rada Powiatu.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, czy do wcześniej podejmowanych uchwał
przez Radę Powiatu w tej materii była także opinia Rady Gminy.
Sekretarz udzielił odpowiedzi, że musiała być wydana opinia, ponieważ obowiązywała
ustawa o zakładach opieki zdrowotnej, która te kwestie regulowała i mimo, że już nie
obowiązuje w takim kształcie to jest wyrok NSA, który mówi, że w tej konkretnej sprawie ta
ustawa ma zastosowanie.
Przewodniczący Komisji poddał uchwałę pod głosowanie.
Opinia Komisji
Komisja zaopiniowała uchwałę pozytywnie jednogłośnie - 6 głosami za.
Ad. 6
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo omówiła Pani
Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska.
Nadanie nazwy ulicy następuje na wniosek współwłaścicieli działki, którzy zaproponowali
nazwę ul. Malinowa.
Przewodniczący Komisji oznajmił, że nazwa ul. Malinowa jest w Wawrowie, Janczewo jest
miejscowością sąsiednią i czy w związku z tym może pojawić się problem z myleniem
adresów.
Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska oznajmiła, że to nie przeszkadza i nazwy
ulic mogą się powtarzać, jeżeli nie znajdują się w tej samej miejscowości.
Przewodniczący Komisji poddał uchwałę pod głosowanie.
Opinia Komisji
Komisja zaopiniowała uchwałę pozytywnie jednogłośnie - 6 głosami za.
Ad. 7
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie
Wawrów omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska.
Sprzedaż nastąpi w formie przetargu. Jest to działka o numerze ewidencyjnym 135/205 o
powierzchni 0,0824 ha. Działka jest położona na byłym osiedlu popegeerowskim i jest
problemowa, ponieważ wyrzucane są na niej śmieci.
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Przewodniczący Komisji poddał uchwałę pod głosowanie.
Opinia Komisji
Komisja zaopiniowała uchwałę pozytywnie jednogłośnie - 6 głosami za.
Ad. 8
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w
miejscowości Kostrzyn nad Odrą omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska.
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zbycie w formie przetargu udziału w wysokości
500/3224 w nieruchomości zabudowanej fundamentami budynku położonej w Kostrzynie nad
Odrą o nr ewidencyjnym 321/20 o powierzchni 800 m2. Gmina udział w nieruchomości
nabyła w formie spadku.
Przewodniczący Komisji poddał uchwałę pod głosowanie.
Opinia Komisji
Komisja zaopiniowała uchwałę pozytywnie jednogłośnie - 6 głosami za.
Ad. 9
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy omówiła
Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska.
Przedmiotowa nieruchomość do tej pory dzierżawiona jest przez rolnika, który złożył
wniosek o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, czy dzierżawca regularnie uiszcza opłaty z
tytułu dzierżawy.
Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska udzieliła odpowiedzi, że dzierżawca nie ma
żadnych zaległości.
Radna Irena Furmańska zapytała, kiedy była ustalana wysokość dzierżawy.
Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska udzieliła odpowiedzi, że koszt dzierżawy
był ustalany 3 lata temu, ale przy każdej nowej umowie kwota może się zmienić.
Przewodniczący Komisji poddał uchwałę pod głosowanie.
Opinia Komisji
Komisja zaopiniowała uchwałę pozytywnie jednogłośnie - 6 głosami za.
Ad. 10
Projekt uchwały w sprawie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Santok na lata 2017-2032 – aktualizacja” omówiła Pani Kierownik RGKROŚ
Halina Garczyńska.
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Obowiązek corocznego przedkładania aktualizacji programu wynika z ustawy, ponieważ w
programie m.in. zmienia się ilość azbestu na terenie gminy i każda aktualizacja musi być
zatwierdzona uchwałą Rady Gminy. Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska
poinformowała, że w 2016 roku gmina ściągnęła ok. 15 t azbestu na kwotę ok. 10 000 zł
finansowaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W roku bieżącym złożono
wnioski na ok. 17 t, gmina wnioskowała do WFOŚ o 66 000 zł, a otrzymała 32 000 zł. Urząd
z 17 wniosków zakwalifikował do realizacji 10 z powodu ograniczonych środków.
Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem ile ściągnięto azbestu w 2016r.
Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska odpowiedziała, że 15 t.
Radna Irena Furmańska oznajmiła, że wyczytała w zestawieniu, iż jest bardzo dużo
składowanego azbestu i w związku z tym Radna zapytała, czy azbest jest dobrze
zabezpieczony.
Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska udzieliła odpowiedzi, że azbest jest
zabezpieczany prawidłowo na gospodarstwach i jest to sprawdzane przez Urząd.
Przewodniczący Komisji poddał uchwałę pod głosowanie.
Opinia Komisji
Komisja zaopiniowała uchwałę pozytywnie jednogłośnie - 6 głosami za.
Ad. 11
Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Santok omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska.
Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska odczytała pismo z MG-6, w którym zawarto
uzasadnienie zmian w regulaminie.
Tekst pisma stanowi załącznik do protokołu.
Radna Irena Furmańska poinformowała, że wczytała się w opinie Państwowego
Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego i według Radnej, opinia Pani Mecenas MG-6 ukrywa
fakt, iż MG-6 nie skonsultował się z PPIS, ponieważ PPIS zaopiniował negatywnie zmianę w
§11 ust. 4.
Radny Tomasz Helicki oznajmił, że regulamin nie musi być dostosowany do opinii PPIS,
ponieważ PPIS wyraża tylko opinie.
Sekretarz poinformował, że za każdym razem przy uchwalaniu regulaminu lub
wprowadzając do niego jakąkolwiek zmianę musi być uzyskana opinia PPIS, jednak opinia
jest tylko opinią i nie jest wiążąca.
Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż biorąc pod uwagę to co dzieje się z odpadami tak
rzadko odbieranymi sanepid ma racje wydając opinie negatywną i jeżeli nie zostanie to
uwzględnione to mieszkańcy wystąpią z wnioskiem o częstsze odbieranie odpadów.
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Przewodniczący Komisji oznajmił, że jest przeciwny przedłożonemu projektowi uchwały,
chyba że nastąpi zmiana w §11 ust. 4 i częstotliwość obierania odpadów biodegradowalnych i
zielonych w okresie od 1 kwietnia do 31 października będzie taka sama dla terenów miejskich
i wiejskich czyli raz w tygodniu.
Sekretarz zredagował zmianę, o którą wnioskują Członkowie Komisji. §11 ust. 4 pkt. 1 „w
okresie od 1 kwietnia do 31 października na całym obszarze – raz w tygodniu”, a pkt 2
usunąć.
Przewodniczący Komisji poddał uchwałę ze zmianą pod głosowanie.
Opinia Komisji
Komisja zaopiniowała uchwałę pozytywnie jednogłośnie - 6 głosami za.
Radna Irena Furmańska poprosiła, aby na sesji był obecny przedstawiciel MG-6, ponieważ
będą pytania.
Sekretarz Gminy poinformował, że na Sesji zostanie przedstawiony wniosek komisji o
wprowadzenie zmiany do uchwały..
Ad. 12
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2017 omówił
Skarbnik Gminy.
Zwiększa się plan dochodów w budżecie gminy w związku z: zwrotem vatu za rok 2012,
udzielonym dofinansowaniem na siłownie zewnętrzną w miejscowości Wawrów,
dofinansowaniem zadania dotyczącego termomodernizacji sali wiejskiej w Starym Polichnie.
Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy w związku z: kosztami postępowania
sądowego i prokuratorskiego (jest to kwota, którą gmina musi zapłacić za ostatnie 10 lat
egzekucji dotyczącej nieruchomości spółki Ralex Tartak) i przekazaniem procentowego
udział dla firmy, która pomogła w odzyskaniu vatu.
Radna Irena Furmańska zapytała, jaka jest kalkulacja i czy udało się wyegzekwować jakieś
środki.
Skarbnik Gminy odpowiedział, że środki wyegzekwowane są niższe niż koszty egzekucji.
Radna Irena Furmańska zapytała, czy nie lepiej umorzyć dług. Radna wniosła o to, aby
Skarbnik przekalkulował tę kwestie, ponieważ gminie przestaje się opłacać egzekucja, gdyż
jest nieskuteczna.
Skarbnik Gminu udzielił odpowiedzi, że błąd Urzędu Skarbowego jest taki, że po każdym
roku nie obciążał gminę kosztami tylko naliczył koszty za ostatnie 10 lat. Skarbnik dodał, że
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kwota zadłużenia nie jest mała i najlepiej jakby umorzenie nastąpiło w skutek nieskutecznej
egzekucji
Przewodniczący Komisji poddał uchwałę pod głosowanie.
Opinia Komisji
Komisja zaopiniowała uchwałę pozytywnie jednogłośnie - 6 głosami za.
Ad.13
W punkcie 13 tj. informacje, zapytania i wolne wnioski dyskusji nie podjęto.
Ad. 14
Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął o
godzinie 1335 posiedzenie Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa.
Przewodniczący Komisji

Protokolant

Stanisław Tokarski

Joanna Krystosik
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