Protokół nr 48/2017
Komisja Budżetu Gospodarki i Rolnictwa
23 czerwca 2017r.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z 46 i 47 posiedzenia Komisji.
4. Opinia w sprawie sprawozdania z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych i
Obrony Cywilnej za 2016 rok oraz analiza nowego projektu funkcjonowania jednostek
w systemie terytorialnego bezpieczeństwa.
5. Analiza i porównanie wydatków poniesionych na funkcjonowanie oświaty z
wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na dzień 31.03.2017r.
6. Omówienie działalności Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi
Santockiej za 2016 rok oraz opinia w sprawie sprawozdania finansowego i bilans
Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej za 2016 rok.
7. Wypracowanie opinii na temat projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego
w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Warty i
Dolnej Noteci”.
8. Wypracowanie opinii na temat projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej gminy Santok na rok 2017.
9. Wypracowanie opinii na temat projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 2017-2025.
10. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
11. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1
Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski o godz.
1005 dokonał otwarcia posiedzenia komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja
uczestniczyła w 6 osobowym składzie. Spoza Komisji udział wzięli: Sekretarz Gminy Paweł
Pisarek, Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak, Komendant Gminny OSP Hubert Żurawski,
Podinsp. ds. Obronnych Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej oraz OSP Tomasz
Karpiński, Kierownik RGKROŚ Pani Halina Garczyńska, Kierownik CUW Józef Kowalicki
oraz Główna Księgowa CUW Maria Dorna.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 2
Skarbnik Gminy wniósł o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu.
Radna Irena Furmańska oznajmiła, że ma uwagi dotyczące zapisu w punkcie 5 i 6 porządku
obrad. Zgodnie z nowo przyjętym statutem Komisja rozpatruje uchwały, stanowiska albo
ustalenia. Radna wnosi, aby w punkcie 6 zapis „Omówienie..” zastąpiono „Przyjęcie opinii w
sprawie…”. Radna dodała, że ta sama sytuacja dotyczy punktu 5, chyba że jest to początek
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analizy wydatków poniesionych na funkcjonowanie oświaty, a materiały z I kwartału i II
kwartału powinny przekazane być na Sesję, aby wszyscy Radni mogli się z nimi zapoznać.
Porządek posiedzenia po zmianach:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z 46 i 47 posiedzenia Komisji.
4. Opinia w sprawie sprawozdania z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych i
Obrony Cywilnej za 2016 rok oraz analiza nowego projektu funkcjonowania jednostek
w systemie terytorialnego bezpieczeństwa.
5. Analiza i porównanie wydatków poniesionych na funkcjonowanie oświaty z
wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na dzień 31.03.2017r.
6. Przyjęcie opinii w sprawie działalności Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr
Historycznych Ziemi Santockiej za 2016 rok oraz w sprawie sprawozdania
finansowego i bilans Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi
Santockiej za 2016 rok.
7. Wypracowanie opinii na temat projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego
w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Warty i
Dolnej Noteci”.
8. Wypracowanie opinii na temat projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej gminy Santok na rok 2017.
9. Wypracowanie opinii na temat projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 2017-2025.
10. Wypracowanie opinii na temat projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Gorzowskiemu (zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr
1405F na odcinku Janczewo-Czechów”).
11. Wypracowanie opinii na temat projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Gorzowskiemu (zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr
1405F na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 158 do skrzyżowania z
drogą gminną nr 004675F (dz. nr 202) w miejscowości Wawrów”).
12. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
13. Zakończenie posiedzenia.
Komisja przyjęła porządek posiedzenia ze zmianami jednogłośnie – 6 głosami za.
Ad. 3
Przewodniczący Komisji poinformował, że do protokołu nr 46 została naniesiona uwaga
Radnej Ireny Furmańskiej.
Komisja przyjęła protokół z 46 posiedzenia Komisji z poprawką jednogłośnie – 6
głosami za.
Komisja przyjęła protokół z 47 posiedzenia Komisji jednogłośnie – 6 głosami za.
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Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawił Komendant
Gminny OSP Hubert Żurawski.
Tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych pod względem finansowym
przedstawił Podinsp. ds. Obronnych Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej oraz
OSP Tomasz Karpiński.
Przewodniczący Komisji oznajmił, że jest pozyskana duża kwota dotacji, która umożliwiła
wyposażenie jednostek w sprzęt.
Podinsp. ds. Obronnych Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej oraz OSP
Tomasz Karpiński poinformował, że łączna kwota dotacji wynosi 41 164 zł.
Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, iż cieszy ją, że zaangażowanie Wójta i
pozostałych pracowników w zakresie PPOŻ jest duże, efekty są widoczne i rozwój będzie
postępował. Radna ma nadzieje, iż Komendant Gminny przekaże Druhom w Czechowie w
Jatrzębniku i pozostałych jednostkach, które nie mogą być w systemie ratowniczym
informację na temat tego co ich czeka, ponieważ Strażacy są w zawieszeniu i denerwują się
tym stanem, należy z nimi rozmawiać otwarcie.
Komendant Gminny Hubert Żurawski poinformował, że ma zamiar zapoznać się dokładnie
ze wszystkimi jednostkami pod względem ilości wyjazdów i zaangażowania w działalność
jednostki, składu osobowego oraz posiadanego sprzętu.
Radna Irena Furmańska oznajmiła, że należy doceniać zaangażowanie Komendanta
Gminnego oraz Wójta ponieważ to owocuje.
Radny Jerzy Stępień oznajmił, iż życzy Komendantowi, aby w przyszłym roku podjął
zamierzone działania. Radny uważa, iż mniejsze jednostki nie są potrzebne, ponieważ dojazd
do sąsiednich miejscowości jest kwestią ok. 4 min., a ludzie którzy chcą być strażakami mogą
działać w innych jednostkach OSP.
Podinsp. ds. Obronnych Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej oraz OSP
Tomasz Karpiński poinformował, że największym problemem w jednostkach OSP są zasoby
kadrowe. Ochotnicy w większości wyjechali za granicę do pracy i np. w Santoku zapisanych
jest 10 osób z czego faktycznie działają 4 osoby.
Komendant Gminny Hubert Żurawski dodał, że braki kadrowe wynikają również z faktu,
iż zostały zmienione przepisy. Dawniej wystarczył jednodniowy kurs i strażak był
uprawniony do wyjazdu, teraz minimum 4 osoby oraz kierowca z uprawnieniami.
3

Radny Jerzy Stępień wyraził zdanie, iż jest zwolennikiem łączenia jednostek i uważa, że
jednostek na terenie gminy jest za dużo. Na podstawie obserwacji jednostek działających na
terenie gminy Radny stwierdził, że napływy „młodej krwi” nie ma i pojawia się kłopot.
Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż Sekretarz Gminy dotrzymał słowa i Radni posiadają
większą wiedze na temat OSP oraz pogratulowała Komendantowi Gminnemu sporządzenia
informacji.
Przewodniczący Komisji poinformował, iż Komisja dwa lata temu odwiedziła wszystkie
jednostki, analizowała budżet, stan sprzętowy oraz osobowy i doszła do wniosku, aby
stworzyć projekt nowego funkcjonowania jednostek w systemie terytorialnego
bezpieczeństwa, aby przypisać poszczególnym jednostkom działania, które mogłyby
realizować (np. jednostka w Wawrowie pełniłaby funkcję logistyczną, a jednostka w Starym
Polichnie funkcję jednostki ratownictwa wodnego i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego).
Radny Jerzy Stępień zwrócił się z prośbą do Komendanta Gminnego, aby przemyślał
możliwość zakupienia dla jednostek mundurów reprezentatywnych oraz zwrócenia się do
Zarządu Wojewódzkiego o dofinansowanie na ten cel.
Podinsp. ds. Obronnych Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej oraz OSP
Tomasz Karpiński poinformował, że Wojewódzki Związek OSP co rok przesyła listę rzeczy,
które może dofinansować i z roku na rok jest ona coraz uboższa.
Skarbnik Gminy oznajmił, iż gmina w pierwszej kolejności wyposaża jednostki w ubrania
bojowe, rękawice, hełmy, aby zapewnić bezpieczeństwo strażakom biorącym udział w
akcjach pożarniczych. Natomiast ubrania wyjściowe są w drugiej kolejności. Niestety ciężko
jest nadrobić zaniedbania w zakupie sprzętu dla jednostek z lat poprzednich.
Przewodniczący Komisji poprosił
funkcjonowania jednostek OSP.

Sekretarza o przedstawienie

nowego

projektu

Sekretarz Gminy poinformował, że projekt nie został jeszcze opracowany, ponieważ
przedmiotowy dokument dotyczy bardzo wrażliwej społecznie materii i musi powstać w
oparciu o konsultacje społeczne, dyskusje ze środowiskami strażackimi i wskazaniu
kierunków działania przez Komisję. Projekt zostanie przedłożony po okresie wakacyjnym.
Przewodniczący Komisji oznajmił, iż Komisja liczy na to, iż w projekcie będzie
specjalizacja poszczególnych jednostek.
Radna Irena Furmańska oznajmiła, że na dzień dzisiejszy dyskusja na temat nowego
funkcjonowania jednostek nie przyniesie nic. Po wakacjach Radni dostaną dokument
skonsultowany z Państwową Strażą Pożarną i wtedy będzie można dyskutować. Założenia o
których mówił Komendant są prawidłowe.
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Przewodniczący Komisji oznajmił, że Członkowie Komisji dyskutują już od trzech lat i stoją
w miejscu.
Sekretarz Gminy wyraził zdanie, iż nie zgadza się z Przewodniczącym, ponieważ są istotne
różnice. Pozyskano bardzo dobry samochód strażacki dla Lipek Wielkich, nowy samochód
dla Janczewa, ruszyła kwestia budowy remizy w Lipkach Wielkich, a więc działania
ewidentnie są prowadzone. Pieniądze przeznaczone w 2016r. na ochronę przeciwpożarową
zostały racjonalnie spożytkowane. Jednostki w tym kształcie funkcjonowały dziesiątki lat, w
opinii i świadomości mieszkańców są mocno ugruntowane natomiast realia i rzeczywistość
bardzo się zmieniły i nie ma przeszkód, aby jedna jednostka obsługiwała kilka wsi co należy
ludziom uświadamiać. Sekretarz uważa, że działania powinny dążyć do ograniczenia sieci
jednostek, a pozostawione jednostki powinno się doposażać, ponieważ komunikacyjnie,
organizacyjnie i logistycznie doskonale sobie poradzą.
Radna Justyna Haliczyn opuściła posiedzenie Komisji (godz. 1100).
Przewodniczący Komisji oznajmił, że Członkowie nie krytykują rozwoju, a jedynie chcą,
aby jednostki funkcjonowały jeszcze lepiej.
Skarbnik Gminy oznajmił, że zakupy dla jednostek OSP powinny być przemyślane i
kontrolowane, jednak zdarza się, że gmina nie ma takiej możliwości, bo np. Rada Sołecka
podejmie uchwałę o zakupie łodzi dla jednostki, pomimo, iż gmina nie przewiduje udziału
przykładowej jednostki w systemie ratownictwa powodziowego.
Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, iż takie wnioski Rad Sołeckich powinny być
opiniowane przez Komendanta Gminnego.
Sekretarz Gminy poinformował, że każdy wydatek z funduszu sołeckiego jest opisany i
przydzielony do określonego pracownika, który odpowiada merytorycznie za jego realizację.
Dzięki temu gmina zachowuje kontrolę nad wydatkami sołectwa.
Komisja poprzez głosowanie wyraziła
sprawozdania – jednogłośnie 5 głosami za.

pozytywną

opinię

dla

przedłożonego

Sprawozdanie z działalności w zakresie Obrony Cywilnej przedstawił Podinsp. ds.
Obronnych Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej oraz OSP Tomasz Karpiński.
Tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu.
Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy jest plan w zakresie ratownictwa
medycznego w ramach zarządzania kryzysowego oraz czy są zdefiniowane siły medyczne
pod tym kątem.
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Sekretarz Gminy udzielił odpowiedzi, iż te działania w sytuacjach zagrożenia ujęte są w
Planie Obrony Cywilnej natomiast na co dzień realizowane są przez jednostki OSP, które
mają w tym kierunku wyszkolonych strażaków.
Podinsp. ds. Obronnych Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej oraz OSP
Tomasz Karpiński poinformował, że w obronie cywilnej jest siatka zagrożeń bezpieczeństwa
i tak jak w przypadku wystąpienia grypy ptaków, gmina była jednostką wspomagającą różne
działania właściwych służb.
Radna Irena Furmańska zapytała, czy w Planie Obrony Cywilnej są wyszczególnione
obiekty podlegające ochronie.
Podinsp. ds. Obronnych Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej oraz OSP
Tomasz Karpiński udzielił odpowiedzi, iż jest Plan Ochrony Zabytków.
Komisja poprzez głosowanie wyraziła
sprawozdania – jednogłośnie 5 głosami za.

pozytywną

opinię

dla

przedłożonego

Ad. 5
Komisja dokonała analizy i porównania wydatków poniesionych na funkcjonowanie oświaty
z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na dzień 31.03.2017r na podstawie
informacji przygotowanej przez Główną Księgową CUW Marię Dorną (tekst informacji
stanowi załącznik do protokołu), która dodatkowo omówiła działy i rozdziały w
poszczególnych jednostkach oświatowych, w których doszło do przekroczenia wydatków w
3/12.
Zespół Szkół w Lipkach Wielkich przekroczenie nastąpiło w działach:
 paragraf 404 dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie jest wyższe ze względu
na wypłatę „trzynastek”, które wypłacane są raz w roku (sytuacja dotyczy wszystkich
placówek),
 paragraf 424 zakup środków dydaktycznych i książek – wykonanie jest wyższe ze
względu na wyposażenie nowoczesnej pracowni językowej,
 paragraf 426 zakup energii – wykonanie wyższe ze względu na sezon grzewczy
(sytuacja dotyczy wszystkich placówek),
 paragraf 430 w rozdziale dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – są to opłaty za
studia podyplomowe i szkolenia związane z nową reformą oświatową,
Szkoła Podstawowa w Wawrowie:
 paragraf 421 zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie wyższe ze względu na
uzupełnienie pracowni informatycznej,
 paragraf 430 w rozdziale dokształcanie i doskonalenie nauczycieli –szkolenie BHP
przez firmę zewnętrzną.
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Szkoła Podstawowa w Janczewie:
Oddział przedszkolny
 paragraf 401 wynagrodzenia osobowe pracowników – przekroczenie ze względu na
urlop rodzicielski nauczycielki i zatrudnienia osoby na zastępstwo.
 paragraf 430 w rozdziale dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – przekroczenie ze
względu na opłaty za studia podyplomowe i szkolenia związane z nową reformą
oświatową,
Zespół Szkół w Santoku:
 paragraf 424 zakup środków dydaktycznych i książek – wykonanie jest wyższe ze
względu na zakup książek (pojawiła się okazja zakupu w atrakcyjnych cenach,
 paragraf 441 podróże służbowe krajowe – jest to ryczałt Pani Dyrektor i jej Zastępcy
oraz szkolenie w Szczecinie związane z reformą oświatową,
Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy jest jakieś ustawowe unormowanie
górnej wartości przekazywanych środków z budżetu na cel związany z dokształcaniem i
doskonaleniem nauczycieli.
Główna Księgowa CUW Maria Dorna poinformowała, że jest unormowanie i jest to 1% od
planowanego wynagrodzenia nauczyciela, można te środki wykorzystać wyłącznie na
szkolenia i jeżeli nie zostaną wykorzystane to przepadają.
Gminne Przedszkole w Wawrowie:
 paragraf 421 zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie jest wyższe ze względu na
remont łazienki
 paragraf 424 zakup środków dydaktycznych i książek – wykonanie jest wyższe ze
względu na zakup pomocy dydaktycznych,
Gminne Przedszkole w Santoku:
 paragraf 417 wynagrodzenia bezosobowe – jest to umowa zlecenie na strojenie
pianina,
Gminne Przedszkole w Lipkach Wielkich:
 paragraf 401 wynagrodzenia osobowe pracowników – przekroczenie związane z
odejściem pracownika na emeryturę, wypłaceniem odprawy emerytalnej oraz dwóch
nagród jubileuszowych,
 paragraf 421 zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie jest wyższe ze względu na
zakup węgla,
 paragraf 441 podróże służbowe krajowe – jest to ryczałt
Radna Irena Furmańska oznajmiła, że takie analizy powinny być przedkładane Komisji w
terminie do 2 miesięcy po zakończeniu kwartału, ponieważ po takim czasie Komisja nie ma
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możliwości reagowania. Radna zawnioskowała, aby informacja za II kwartał przekazana była
szybciej.
Przewodniczący Komisji ogłosił przerwę w posiedzeniu (godz. 1145 - 1200).
Radna Renata Nowosad opuściła posiedzenie Komisji (godz. 1145)
Prowadzenie Komisji na czas pracy nad punktem 6 porządku posiedzenia objął Z-ca
Przewodniczącego Tomasz Helicki.
Ad. 6
Sprawozdanie z działalności Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi
Santockiej za 2016 rok oraz sprawozdanie finansowe i bilans Fundacji Ochrony Przyrody i
Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej za 2016 rok przedstawił Prezes Fundacji Stanisław
Tokarski.
Tekst Sprawozdania stanowi załącznik do protokołu.
Radna Irena Furmańska oznajmiła, że w dniu dzisiejszym pierwszy raz usłyszała coś co ją
zadowoliło odnośnie Fundacji, a mianowicie to, iż Przewodniczący Fundacji zaczyna myśleć
o tym, aby Fundacja działała zgodnie ze statutem, który jest niezatwierdzony i nieprawnie
podpisany przez byłego Przewodniczącego Rady Gminy Tadeusza Boczule. Pierwszy raz
Przewodniczący mówi o tym, aby uruchomić działania statutowe. Radna stwierdziła, że tak
jak w roku ubiegłym nie zostały dołączone do sprawozdania uchwały, o których mowa w
punkcie 4 sprawozdania.
Prezes Fundacji Stanisław Tokarski oznajmił, iż zasięgnął opinii Radcy Prawnego i
przedmiotowe uchwały nie muszą być dołączane.
Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy może uzyskać kopię opinii prawnej.
Prezes Fundacji Stanisław Tokarski udzielił odpowiedzi, iż była to opinia ustna.
Skarbnik Gminy zapytał, jakie uchwały podejmuje Zarząd Fundacji.
Prezes Fundacji Stanisław Tokarski udzielił odpowiedzi, iż w punkcie 4 jest mowa o
uchwale Zarządu w sprawie przyjęcia sprawozdania.
Skarbnik Gminy oznajmił, że skoro Zarząd przedkłada sprawozdanie to taka uchwała nie ma
racji bytu i według Skarbnika nie powinno być takiej uchwały, ponieważ sprawozdanie jest
przedkładane Radzie Gminy i to ona je przyjmuje.
Radna Irena Furmańska zapytała co zawiera się w kwocie 17 000 zł na wynagrodzenia.
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Prezes Fundacji Stanisław Tokarski udzielił odpowiedzi, iż jest to wynagrodzenie
księgowej i Prezesa Fundacji.
Radna Irena Furmańska oznajmiła, że podczas omawiania sprawozdania Przewodniczący
Fundacji wskazał wartość gruntów Fundacji na ok. 1 000 000 zł, natomiast według
sprawozdania jest to 266 000 zł, co oznacza, że jest to niedoszacowane.
Prezes Fundacji Stanisław Tokarski oznajmił, że wskazana w sprawozdaniu wartość
gruntów jest określona na podstawie ceny zakupu nieruchomości.
Randa Irena Furmańska oznajmiła, iż jeżeli jest to cena zakupu to oznacza, że majątek jest
nie przeszacowany, a taki jest obowiązek. Jeżeli Prezes Fundacji opiera się na ustawie o
rachunkowości to w tej uchwale jest to uregulowane. Radna zwróciła się z pytaniem, dlaczego
wydatkowano tak mało środków na działalność statutową, gdyż stanowi to 0,045%
przychodów Fundacji i 0,077% wydatków administracyjnych. Radna stwierdza, że cyfry
„mówią same za siebie” i działalności statutowej nie ma. Radna dodała, że w jej ocenie z
działalności całego Zarządu Fundacji wynika, iż Fundacja jest „pod kreską” i z samej
działalności gospodarczej Fundacja jest na minusie 4 021 zł. Ponadto prowadzona przez
Fundacje działalność związana z gruntami nie jest zapisana w jej statucie, czyli jest ona
prowadzona bezprawnie i podejmowanie decyzji o sprzedaży gruntu nie ma prawnego
umocowania. Radna zwróciła się z pytaniem, dlaczego Przewodniczący nie wyjaśnia spraw,
które Radna wskazuje jako nieprawidłowe np. niezatwierdzony przez Radę Gminy Statut.
Prezes Fundacji Stanisław Tokarski oznajmił, iż statut i wprowadzane do niego zmiany są
zatwierdzone przez Radę Gminy.
Radna Irena Furmańska oznajmiła, że jest za działaniem Fundacji, ale nie wbrew prawu i to
Prezesowi Fundacji powinno zależeć na tym, aby działać zgodnie z prawem.
Przewodniczący Fundacji Stanisław Tokarski poinformował, iż uważa że działa zgodnie z
prawem, gdyż Fundacja posiada statut oraz regulamin i gdyby Fundacja działała niezgodnie z
prawem to poczyniłby działania, aby to naprawić.
Radna Irena Furmańska poinformowała, że zwróciła się do Urzędu Gminy z prośbą o
udostępnienie uchwał o zatwierdzeniu statutu i zmian do statutu i otrzymała odpowiedz na
piśmie, iż takich uchwał nie ma.
Prezes Fundacji Stanisław Tokarski poinformował, iż nie ma uchwały o zatwierdzeniu
statutu, ale uchwała o zatwierdzeniu zmian w statucie była.
Radna Irena Furmańska poinformowała, że w KRS jest informacja, że zmiany zaszły w
2005r., ale wpisane zostały pod inną uchwałą, a w tej uchwale tych zmian nie ma, czyli
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działalność gospodarcza i finansowa, o której mówi Prezes Fundacji nie ma oparcia
prawnego.
Prezes Fundacji Stanisław Tokarski poinformował, iż bardzo dokładnie studiował tę
kwestię. Rok powstania Fundacji to jest 1992 i wtedy był powołany Zarząd, który opracował
i przyjął statut, który został wysłany i zarejestrowany w KRS. Zarząd działał na podstawie
tego statutu. W 2003 roku Stanisław Tokarski został Prezesem i wprowadził zmiany do
statutu, aby uregulować pewne kwestie. Statut nie był przyjęty przez Radę, ale zmiany zostały
przyjęte uchwałą. Statut nie był przyjęty uchwałą, ponieważ w przepisach nie było takiego
obowiązku.
Radna Irena Furmańska oznajmiła, że rozmawiała na dany temat z Panem Horbaczem i
zgodnie z ustawą o Fundacjach, która ukazała się w 1992 roku, (czyli Fundacja musiała
zostać powołana już na jej podstawie) w tamtym czasie istniał Zarząd, który na mocy uchwały
Rady Gminy powołał Fundację, ale tylko powołał, ponieważ przy wpisie Fundacji do KRS
jest m.in. podpis Pana Chudzika. Według przepisów ustawy o Fundacji powinna być zgoda na
powołanie, wybór władz i tworzenie statutu wyrażona uchwałą Rady Gminy. Statut został
stworzony przez Zarząd Gminy bez uchwały Rady Gminy. W 2005 roku wpisano działalność
gospodarczą i wszystkie kwestie związane z rozliczeniem finansowym Fundacji. Do KRS
poszła informacja (nie uchwała), że Rada Gminy to przyjęła. Radna uważa, że statut jest
archaiczny, należy opracować nowy statut i m.in. wprowadzić możliwość prowadzenia
działalności związanej z nieruchomościami gruntowymi. Kolejną kwestią sporną jest to, że w
Zarządzie Fundacji nie powinni zasiadać Radni Gminy. Radna postawiła wniosek, aby Prezes
Fundacji odpowiedział na piśmie na pytanie, czy statut oraz zmiany do statutu Fundacji mają
uchwałę Rady Gminy.
Radny Tomasz Helicki poinformował, że jeżeli jest statut, który został zatwierdzony przez
Fundatora i organizacja działa to Rada nie musi zatwierdzać statutu, chyba że zostanie to
uregulowane w nowym statucie.
Prezes Fundacji Stanisław Tokarski poinformował, że Fundacja od wielu lat działa w
oparciu o statut, regulamin i wszystkie działania przedstawiane są do stosownych organów tj.
Ministerstwo, KRS, Urząd Skarbowy i nikt nie kwestionuje ich zgodności z prawem.
Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy Skarbnik Gminy może sprawdzić
bilans Fundacji, a jeżeli nie to kto ma do tego prawo.
Skarbnik Gminy udzielił odpowiedzi, że bilans jest sprawdzany tylko przez Komisje i
zatwierdzany przez Radę Gminy.
Radna Irena Furmańska poinformowała, że w ustawie jest zapisane, że sprawozdanie musi
być przyjęte nie przez Członków Zarządu, ale przez jednostkę zewnętrzną. Radna Irena
Furmańska zapytała, czy bilans może sprawdzić Komisja Rewizyjna.
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Skarbnik Gminy oznajmił, że prawdopodobnie musiałoby to być uregulowane w statucie.
Radna Irena Furmańska poprosiła, aby Skarbnik tę kwestię skonsultował z Nadzorem
Wojewody.
Z-ca Przewodniczącego Komisji poddał przedłożone sprawozdanie pod głosowanie:
Opinia Komisji
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożone sprawozdanie głosami: 2 za, 1 przeciw, 1
wstrzymujący.
Radna Irena Furmańska oznajmiła, że ustawa o samorządzie gminnym art. 25a nie pozwala
Radnemu Jerzemu Stępniowi oraz Tomaszowi Helickiemu brania udziału w głosowaniu.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Tomasz Helicki oznajmił, że kwestia była już poruszana,
Radny nie ma żadnego interesu prywatnego w tej materii więc wskazany przepis go nie
dotyczy.
Przewodniczący Komisji Stanisław Tokarski oznajmił, iż uzyskał informację od Pani
Mecenas, że sprawozdanie i bilans nie musi być przyjęty uchwałą Rady Gminy.
Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, iż jest to nieprawdą i poprosiła o pisemną opinię
Pani Mecenas w tej materii.
Ad. 7
Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru
chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Warty i Dolnej Noteci” omówiła Pani Kierownik
KGKROŚ Halina Garczyńska, która przedstawiła różnicę w stosunku do poprzedniej wersji
uchwały, które opisane są w uzasadnieniu przedmiotowej uchwały.
Przewodniczący Komisji poddał uchwałę pod głosowanie.
Opinia Komisji
Komisja zaopiniowała uchwałę pozytywnie - 4 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.
Ad. 8
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2017 omówił
Skarbnik Gminy.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Zmiany w budżecie m.in. wynikają z:
 zmniejszenia subwencji w oświacie,
 wprowadzenia kwoty dochodów na modernizację sali wiejskiej w Gralewie w ramach
rewitalizacji,
 rozdysponowania nadwyżki z lat ubiegłych,
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 przesunięcia środków z dotacji dla Powiatu na utrzymanie dróg gminnych,
 powstania oszczędności w dotacjach dla OSP i przesunięciem środków na zakup
materiałów
 zwiększenia dotacji dla GOK,
 potrzebą wykonania studni w celu nawodnienia boiska sportowego w Wawrowie,
piłkochwytów w Janczewie oraz w Lipkach Wielkich.
Skarbnik Gminy poinformował, że planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z
tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, wolnymi środkami oraz sprzedażą papierów wartościowych
wyemitowanych przez gminę i jest tu zmiana, ponieważ w poprzedniej uchwale był zapis, iż
zostanie zaciągnięty kredyt na rynku krajowym.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, czy decyzja o sprzedaży papierów
wartościowych była analizowana i czy nie będzie to większym obciążeniem niż zaciągnięcie
kredytu.
Skarbnik Gminy oznajmił, że zapis w uchwale pozwoli na podjęcie wiążących rozmów z
bankiem i przed zawarciem umowy oraz emisją Radnym będzie musiała być przedłożona
uchwała w sprawie emisji obligacji.
Przewodniczący Komisji poddał uchwałę pod głosowanie.
Opinia Komisji
Komisja zaopiniowała uchwałę pozytywnie - 4 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.
Ad. 9
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na lata
2017-2025 omówił Skarbnik Gminy.
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy wynika z dostosowania jej do zmian
wprowadzonych w uchwale budżetowej Gminy Santok.
Przewodniczący Komisji poddał uchwałę pod głosowanie.
Opinia Komisji
Komisja zaopiniowała uchwałę pozytywnie - 4 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.
Ad. 10
Projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
(zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Janczewo-Czechów”)
omówił Skarbnik Gminy.
Projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na
zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Janczewo-Czechów” w
wysokości 724 238, 43 zł.
Przewodniczący Komisji poddał uchwałę pod głosowanie.
Opinia Komisji
Komisja zaopiniowała uchwałę pozytywnie - 4 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.
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Ad. 11
Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
(zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku od skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 158 do skrzyżowania z drogą gminną nr 004675F (dz. nr 202) w
miejscowości Wawrów”) omówił Skarbnik Gminy.
Projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na
opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na
odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 158 do skrzyżowania z drogą gminną nr
004675F (dz. nr 202) w miejscowości Wawrów” w wysokości 23 985 zł.
Przewodniczący Komisji poddał uchwałę pod głosowanie.
Opinia Komisji
Komisja zaopiniowała uchwałę pozytywnie - 4 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.
Ad. 12
Podczas omawiania punktu 12 porządku obrad tj. informacje, zapytania, wolne wnioski głos
zabrali:
Skarbnik Gminy oznajmił, że Urząd chce podjąć działania związane z wycofaniem tytułu na
120 tyś. zł wystawionego na RALEX Tartak oraz w przypadku innych dużych wierzycieli,
ponieważ koszty egzekucyjne naliczane przez Urząd skarbowy są bardzo wysokie, a żadne
środki nie wpływają, egzekucja jest nieskuteczna.
Ad. 13
Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął o
godzinie 1400 posiedzenie Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa.
Przewodniczący Komisji

Protokolant

Stanisław Tokarski

Joanna Krystosik
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