Protokół nr 49/2017
Komisja Budżetu Gospodarki i Rolnictwa
8 września 2017r.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa z dnia
23.06.2017r.
4. Analiza udzielonych przez OPS zasiłków i stypendiów dla uczniów zamieszkałych w
gminie Santok.
5. Ocena stanu mieszkaniowego zasobu Gminy, w tym potrzeby remontowe i zadłużenia,
oraz działania skutecznego ściągania należności.
6. Opinia o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda w Wawrowie.
7. Opinia o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czechów,
dla działki o nr ewid. 109/11
8. Opinia o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów
położonych w miejscowości Lipki Wielkie – dz. nr 283/11 na dz. nr 317/13.
9. Opinia o projekcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż lokalu
mieszkalnego Janczewo 10 dla dotychczasowego najemcy.
10. Opinia o projekcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż lokalu
mieszkalnego Janczewo 10 dla dotychczasowego najemcy.
11. Opinia o projekcie uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały
nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007r. w sprawie
postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Kostrzynie nad Odrą.
12. Opinia o projekcie uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji
wyborczej.
13. Opinia o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy
komunalnych na terenie Gminy Santok.
14. Opinia o projekcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy
komunalnych w Gminie Santok.
15. Opinia o projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na
rok 2017.
16. Opinia o projekcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Lubuskiemu.
17. Informacje, zapytania, wolne wnioski
18. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1
Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski o godz.
1000 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, Kierownik RGKROŚ Pani Halina
Garczyńska, Podinsp. ds. Gospodarki Komunalnej Agnieszka Szymczak oraz Inspektor ds.
świadczeń wychowawczych Hubert Żurawski.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 2
Przewodniczący Komisji Stanisław Tokarski poinformował, że Pani Kierownik RGKROŚ
prosiła o przesunięcie punktów dotyczących jej referatu jako pierwsze oraz o wprowadzenie
do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie
Górki.
Radna Irena Furmańska poprosiła o przesunięcie tematu protokołu na koniec, ponieważ ma
uwagi, a nie chce przedłużać.

Porządek posiedzenia po zmianach:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Ocena stanu mieszkaniowego zasobu Gminy, w tym potrzeby remontowe i zadłużenia,
oraz działania skutecznego ściągania należności.
4. Opinia o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda w Wawrowie.
5. Opinia o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czechów,
dla działki o nr ewid. 109/11
6. Opinia o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów
położonych w miejscowości Lipki Wielkie – dz. nr 283/11 na dz. nr 317/13.
7. Opinia o projekcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż lokalu
mieszkalnego Janczewo 10 dla dotychczasowego najemcy.
8. Opinia o projekcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż lokalu
mieszkalnego Janczewo 10 dla dotychczasowego najemcy.
9. Opinia o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy
komunalnych na terenie Gminy Santok.
10. Opinia o projekcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy
komunalnych w Gminie Santok.
11. Opinia w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie Górki.
12. Analiza udzielonych przez OPS zasiłków i stypendiów dla uczniów zamieszkałych w
gminie Santok.
13. Opinia o projekcie uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały
nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007r. w sprawie
postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Kostrzynie nad Odrą.
14. Opinia o projekcie uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji
wyborczej.
15. Opinia o projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na
rok 2017.
16. Opinia o projekcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Lubuskiemu.
17. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa z dnia
23.06.2017r.
18. Informacje, zapytania, wolne wnioski
19. Zakończenie posiedzenia.
Komisja przyjęła porządek posiedzenia ze zmianami jednogłośnie – 6 głosami za.
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Ad. 3
Informację o stanu mieszkaniowego zasobu Gminy, w tym potrzeby remontowe i zadłużenia,
oraz działania skutecznego ściągania należności przedstawiła Podinsp. ds. Gospodarki
Komunalnej Pani Agnieszka Szymczak.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Ponadto Pani Agnieszka Szymczak poinformowała, że największym problemem jest
kwestia ściągania należności od lokatorów.
Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy wśród lokali przeznaczonych na
sprzedaż są lokale zadłużone.
Kierownik RGKROŚ Pani Halina Garczyńska udzieliła odpowiedzi, że lokale na sprzedaż
nie są zadłużone.
Radna Irena Furmańska zapytała jak wygląda stan zadłużenia w stosunku do roku
ubiegłego.
Kierownik RGKROŚ Pani Halina Garczyńska udzieliła odpowiedzi, że jest wzrost
zadłużenia. Największe zadłużenie generują 3 duże lokale, gdzie są wyroki na eksmisje
jednak gmina nie ma lokali socjalnych i nie ma gdzie ulokować danych lokatorów.
Wójt Gminy oznajmił, że nie widać dobrego rozwiązania, ponieważ na budowę mieszkań
socjalnych należy wydatkować środki, ponadto kosztami ich utrzymania także zostanie
obciążona gminia.
Kierownik RGKROŚ Pani Halina Garczyńska oznajmiła, że jak tylko ktoś poruszy temat
stworzenia lokali socjalnych w Starym Polichnie lub Lipkach Wielkich następuje negatywny
odbiór mieszkańców.
Wójt Gminy oznajmił, że problem jest poważny i zaproponował, aby Radni spotkali się,
wspólnie omówili temat i poszukali rozwiązania.
Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż dłużnicy ewidentnie nie chcą pracować i wyraziła
zdanie, że zbyt daleko posunięta jest opieka OPS, gdzie idzie się do kasy, bierze pieniądze i
nic poza tym. Radna uważa, że propozycja Wójta jest bardzo dobra, ponieważ należy się nad
tematem zastanowić. Według radnej należy zrobić „rewolucje” w działaniach OPS.
Wójt Gminy poinformował, że nie zamyka się w gronie Radnych oraz Urzędu. OPS także
należy włączyć do rozmów.
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Radna Irena Furmańska zapytał co się dzieje w sprawie lokalu w Czechowie, który stoi i
niszczeje.
Kierownik RGKROŚ Pani Halina Garczyńska poinformowała, że nie może wejść do
lokalu, ponieważ jest wyrok eksmisyjny i musi to zrobić komornik, kosztuje to 7 tyś. i być
może będzie to zrobione na początku roku, ponieważ w budżecie na ten rok nie ma środków.
Radna Irena Furmańska oznajmił, że koszt to 7 tys., a w rezultacie gmina wyda 27 tyś.,
ponieważ lokal stoi i cały czas niszczeje.
Skarbnik Gminy oznajmił, że budynek sprzedawany będzie w takim stanie, ponieważ żaden
remont w celu podniesienia wartości przy sprzedaży nigdy się nie zwraca.
Przewodniczący Komisji Stanisław Tokarski wyraził zdanie, iż pieniądze ze sprzedaży
lokali komunalnych powinny być przeznaczane na lokale socjalne.
Radna Irena Furmańska wyraził zdanie, iż spotkanie o którym mówił Wójt powinno być
zorganizowane jeszcze w roku bieżącym.
Ad. 4
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda w Wawrowie omówiła Kierownik
RGKROŚ Pani Halina Garczyńska.
Według projektu uchwały nadaje się nazwę dla ronda w Wawrowie - Rondo Świętego
Wawrzyńca. Wniosek w sprawie nadania nazwy dla Ronda w Wawrowie złożyli Radni z
miejscowości Wawrów załączając wykaz Członków Rady Sołeckiej udzielających poparcie
dla inicjatywy. Zdaniem wnioskodawców powstałemu skrzyżowaniu dróg o ruchu okrężnym
należy nadać nazwę Świętego Wawrzyńca nawiązując tym samym do historii nazwy
miejscowości Wawrów.
Przewodniczący Komisji Stanisław Tokarski poinformował, iż sięgnięto do nazwy sprzed
XVI wieku kiedy nazwa brzmiała „Heilig Lorencdorf” co oznaczało „Świętego Wawrzyńca”,
po zmianach, które nastąpiły w historii usunięto pierwszy człon nazwy „Heilig” – święty i
pozostawiono jedynie „Lorencdorf” – Wawrzyniec.
Radna Irena Furmańska dodała, że Święty Wawrzyniec patronuje ubogim, piekarzom,
kucharzom, bibliotekarzom oraz chroni od pożarów.
Przewodniczący Komisji poddał uchwałę pod głosowanie.
Opinia Komisji
Komisja zaopiniowała uchwałę pozytywnie - 6 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

4

Ad. 5
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czechów, dla działki o nr
ewid. 109/11 omówiła Kierownik RGKROŚ Pani Halina Garczyńska.
Właścicielem drogi jest jedna osoba fizyczna, która złożyła wniosek i wyraziła zgodę na
nadanie nazwy ulicy. Propozycja nazwy – ul. Świerkowa.
Przewodniczący Komisji poddał uchwałę pod głosowanie.
Opinia Komisji
Komisja zaopiniowała uchwałę pozytywnie - 6 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.
Ad. 6
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w
miejscowości Lipki Wielkie – dz. nr 283/11 na dz. nr 317/13 omówiła Kierownik RGKROŚ
Pani Halina Garczyńska.
Wójt wyraził zgodę na przygotowanie przedmiotowego projektu, ponieważ jeżeli właściciel
działki 317/13 sprzeda ją lub ogrodzi to osoby mieszkające przy wskazanej działce zostaną
pozbawione dostępu do swoich nieruchomości. Rzeczoznawca wycenił działkę osoby
prywatnej na 35 100 zł, a działkę gminną na 76 700 zł, dlatego zamiana nastąpi z dopłatą
różnicy. Wystąpiono o opinię do Rady Sołeckiej, które pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Przewodniczący Komisji poddał uchwałę pod głosowanie.
Opinia Komisji
Komisja zaopiniowała uchwałę pozytywnie - 6 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.
Ad. 7
Projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Janczewo 10
dla dotychczasowego najemcy omówiła Kierownik RGKROŚ Pani Halina Garczyńska,
która poinformowała, iż uchwała dotyczy sprzedaży lokalu mieszkalnego dla
dotychczasowego najemcy wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej gruntu i budynku.
Gmina we wskazanej nieruchomości posiada 3 lokale i 2 najemców zwróciło się z wnioskiem
o wykupienie wynajmowanych lokali. Są to najemcy, którzy regularnie płacą czynsz i dbają o
lokale.
Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem na jakiej zasadzie odbędzie się sprzedaż.
Kierownik RGKROŚ Pani Halina Garczyńska oznajmiła, że najemcy mają prawo kupić
lokal bezprzetargowo i mogą się ubiegać o rozłożenie płatności na raty. Po przygotowaniu
wyceny, będzie przedłożona druga uchwała dotycząca zastosowania bonifikaty.
Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, jak długo lokal jest wynajmowany, przez
obecnego najemcę.
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Kierownik RGKROŚ Pani Halina Garczyńska
wynajmowany jest przez najemcę ok. 20-30 lat.

udzieliła odpowiedzi, iż lokal

Przewodniczący Komisji poddał uchwałę pod głosowanie.
Opinia Komisji
Komisja zaopiniowała uchwałę pozytywnie - 6 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.
Ad. 8
Projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Janczewo 10
dla dotychczasowego najemcy omówiła Kierownik RGKROŚ Pani Halina Garczyńska,
która poinformowała, iż uchwała dotyczy sprzedaży lokalu mieszkalnego dla
dotychczasowego najemcy wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej gruntu i budynku.
Najemcami lokalu jest młode małżeństwo, którzy wynajmują lokal ok. 5-6 lat.
Przewodniczący Komisji poddał uchwałę pod głosowanie.
Opinia Komisji
Komisja zaopiniowała uchwałę pozytywnie - 6 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.
Ad. 9
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy
Santok omówiła Kierownik RGKROŚ Pani Halina Garczyńska.
Przewodniczący Komisji Stanisław Tokarski poinformował, że na maila została wysłana
Radnym skarga prokuratora dotycząca uchwały z 2008 roku w sprawie korzystania z
cmentarzy komunalnych na terenie gminy Santok. Skarga wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego.
Kierownik RGKROŚ Pani Halina Garczyńska oznajmiła, że we wszystkich uchwałach,
gdzie jest zapis „wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok” należy go
wykreślić. Pani Kierownik poinformowała, iż zmienia się pogląd prawny w zakresie
formowania i zakresu uchwał Rady, nie wolno powtarzać zapisów ustawy, nie można
zawierać zapisu „wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok”, ponieważ
zapisane jest to w ustawie o samorządzie i tego nie należy stosować.
Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż na posiedzeniu Komisji Budżetu, na której omawiano
cmentarze Radna zwracała się do Pana Krzysztofa Grzechowiaka i wskazywała niektóre
nieprawidłowości, które zostały wymienione przez prokuraturę jako niezgodne z ustawą.
Jednak Pan Krzysztof Grzechowiak poinformował, iż ma opinię prawną i tak powinno być.
Radna dodała, iż nie jest prawdą, że jeżeli uchwała została podjęta 10 lat temu to należy ją
trzymać mimo, iż nie jest zgodna z prawem i gdyby została ukończona debata na temat
uchwały z 2008 roku Rady Gminy Santok to prawdopodobnie nie doszłoby do skargi z
prokuratury do Sądu Administracyjnego. Radna prosi, aby reagować na wnioski Radnych,
jeżeli wskazują nieprawidłowości.
Kierownik RGKROŚ Pani Halina Garczyńska wyraziła zdanie, iż tworzy się regulaminy,
które niczego nie wnoszą, ponieważ nie można powtórzyć zapisów z żadnych ustaw.
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Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż gmina ma prawnika po to, aby opiniował regulaminy,
przyłożył się do tego i stawiając pieczątkę zgodności pod względem formalnym i prawnym,
dawał Radnym pewność, że tak faktycznie jest.
Przewodniczący Komisji Stanisław Tokarski wyraził zdanie, iż tworzony jest regulamin, w
którym nic nie ma, a regulamin powinien być czytelny i zrozumiały dla wszystkich
mieszkańców. Radny uważa, że regulamin w takiej formie zmusza do szukania zapisów w
ustawach.
Radna Irena Furmańska poinformowała, że tak jest prawnie ustalone w Polsce, tak
podejmowane są ustawy przez Sejm i Rada musi się dostosować. Ponadto Rada Gminy nie
może zabierać kompetencji Wójtowi Gminy, kompetencje Rady Gminy w tym zakresie
zawiera ustawa i tylko w jej ramach może się poruszać.
Kierownik RGKROŚ Pani Halina Garczyńska przedstawiła następujące zmiany w
uchwale:
 należy wykreślić §1 ust. 1 uchwały,
 §2 ust. 1 propozycja zapisu „biuro administratora cmentarzy mieści się w siedzibie
Urzędu Gminy Santok przy ul. Gorzowskiej 59”,
 zmieniono numer telefonu podany w uchwale na telefon do sekretariatu – 957287510,
 §3 został wykreślony,
 §6 został wykreślony.
Radna Irena Furmańska oznajmiła, że Wójt zarządzeniem powinien uregulować kwestie,
których nie można zawrzeć w uchwale.
Przewodniczący Komisji poddał uchwałę pod głosowanie.
Opinia Komisji
Komisja zaopiniowała uchwałę ze zmianami pozytywnie
wstrzymujących.

- 6 głosami za, 0 przeciw, 0

Ad. 10
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w
Gminie Santok omówiła Kierownik RGKROŚ Pani Halina Garczyńska, która przedstawiła
stawki opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. Ponadto Pani Kierownik
zaproponowała, aby wykreślić §3 ust. 1.
Radna Irena Furmańska zwróciła uwagę, iż brakuje opinii Pani Mecenas do uchwały.
Kierownik ROA Pani Ewa Konieczna oznajmiła, że Pani Mecenas zaopiniowała uchwałę
poprzez złożony podpis.
Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż Pani Mecenas zatwierdziła uchwałę nie weryfikując
jej treści ze skargą. Radna złożyła wniosek formalny o wyjaśnienie, dlaczego w projekcie
uchwały są błędy, które wskazuje prokurator pisząc do Sądu Administracyjnego, skoro jest na
nim podpis Pani Mecenas.
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Przewodniczący Komisji Stanisław Tokarski oznajmił, że Komisja stawia wniosek, aby
Pani Mecenas zajęła stanowisko na piśmie w kwestii wprowadzonych zmian wypracowanych
na Komisji.
Przewodniczący Komisji poddał uchwałę pod głosowanie.
Opinia Komisji
Komisja zaopiniowała uchwałę ze zmianami pozytywnie - 6 głosami za, 0 przeciw, 0
wstrzymujących.
Ad. 11
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie Górki
omówiła Kierownik RGKROŚ Pani Halina Garczyńska, która poinformowała, że uchwała
dotyczy odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Santok od ANR działki położonej w obrębie
Górki. Po nabyciu tej nieruchomości grunt będzie zagospodarowany jako teren rekreacyjny.
Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem jaki jest plan zagospodarowania
przestrzennego na przedmiotowej działce.
Kierownik RGKROŚ Pani Halina Garczyńska udzieliła odpowiedzi, że Górki nie mają
planu zagospodarowania.
Radna Irena Furmańska zwrócił się z pytaniem, czy będzie możliwość zagospodarowania
terenu na cele rekreacyjne skoro nie ma planu zagospodarowania.
Kierownik RGKROŚ Pani Halina Garczyńska oznajmiła,
zagospodarować na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

że

będzie

można

Przewodniczący Komisji poddał uchwałę pod głosowanie.
Opinia Komisji
Komisja zaopiniowała uchwałę ze zmianami pozytywnie - 6 głosami za, 0 przeciw, 0
wstrzymujących.
Ad. 13
Projekt uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007
Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007r. w sprawie postawienia w stan likwidacji
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą omówił Wójt
Gminy.
Rada Gminy Santok wyrażała już swoją opinię do uchwały, ale Wojewoda uchylił uchwałę
Rady Powiatu z powodu braku konsultacji ze związkami zawodowymi. Wszystkie braki
formalne są już uzupełnione łącznie z opinią związków zawodowych, która jest pozytywna.
Wójt dodał, że dla gminy Santok jest to ważna uchwała w związku z tym, że realizowanych
jest wiele zadań z powiatem.
Przewodniczący Komisji poddał uchwałę pod głosowanie.
Opinia Komisji
Komisja zaopiniowała uchwałę pozytywnie - 6 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.
Ad. 12
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Analizę udzielonych przez OPS zasiłków i stypendiów dla uczniów zamieszkałych w gminie
Santok przedstawił Inspektor ds. świadczeń wychowawczych Hubert Żurawski.
Informacja przygotowana przez Inspektora ds. świadczeń wychowawczych
Żurawskiego stanowi załącznik do protokołu.

Huberta

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że szkoda, iż Pan Inspektor Hubert Żurawski idzie w
tok przygotowania materiałów dla Radnych, który do tej pory był stosowany i który Radnej
się bardzo nie podoba, ponieważ niczego nie pokazuje. Radna uważa, że jest to krótka i
zwięzła informacja o wydatkowanych środkach, a nie analiza. Radna zwróciła się z pytaniem
na jakiej zasadzie przyznawane są świadczenia, ile osób z niskimi dochodami je uzyskało
oraz ile osób bezrobotnych. Radna uważa, iż w OPS wydaje się jedynie pieniądze przy kasie i
nic poza tym się nie robi i dodała, że w OPS potrzebna jest głęboka reorganizacja.
Inspektor ds. świadczeń wychowawczych Hubert Żurawski poinformował, że decyzje na
stypendia szkolne i zasiłki specjalne zapadły w 2016 roku we wrześniu i wydawane były
przez Centrum Usług Wspólnych, OPS je przejął od stycznia. Kryterium przyznawania
świadczeń stanowi dochód na jedną osobę, który nie może przekraczać 514 zł, regulują to
przepisy. Dochód jest brany z miesiąca sierpnia i obejmuje dochód otrzymywany z zakładu
pracy, dochód ze świadczeń dla osób bezrobotnych oraz dochód który otrzymywany jest z
OPS, czyli zasiłki rodzinne lub inne.
Radna Irena Furmańska zapytała, czy udzielana pomoc jest pomocą rzeczową, pełną czy
częściową i jakich osób ta pomoc dotyczy.
Inspektor ds. świadczeń wychowawczych Hubert Żurawski udzielił odpowiedzi, iż jest to
pomoc finansowa i pod uwagę bierze się jedynie kryterium dochodowe.
Radna Irena Furmańska złożyła wniosek o to, aby Inspektor ds. świadczeń
wychowawczych Hubert Żurawski stworzył analizę, która będzie potrzebna do pełnej oceny
działalności OPS.
Radny Jerzy Stępień poprosił o informację ile środków przekazano dla uczniów zdolnych i
ile osób dostało takie świadczenie.
Wójt Gminy poinformował, iż stypendia naukowe dla najlepszych uczniów przyznają
Dyrektorzy szkół, a nie OPS.
Radny Stanisław Tokarski zwrócił się do Radnej Ireny Furmańskiej do czego będzie
potrzebna tak głęboka analiza o którą wniosła.
Radna Irena Furmańska oznajmiła, że prosi o analizę jako Radna i w tej chwili nie działa w
ramach Komisji.
Ad. 14
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Projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej omówił Wójt
Gminy, który poinformował, iż wpłynął wniosek Pani Sołtys i Rady Sołeckiej o zmianę
siedziby obwodowej komisji wyborczej z sali gimnastycznej na salę wiejską, z uwagi na
dostępność sali dla mieszkańców i dogodne warunki dla osób niepełnosprawnych.
Przewodniczący Komisji Stanisław Tokarski oznajmił, że chciałby zobaczyć wniosek Pani
Sołty i Rady Sołeckiej wraz z jego uzasadnieniem. Radny jest zaskoczony decyzją o zmianie
siedziby obwodowej komisji wyborczej, ponieważ dotychczasowy punkt jest punktem
centralnym Wawrowa, a w tej chwili przenoszony jest na koniec miejscowości. Radny
poinformował, że oglądał teren przy wejściu do sali gimnastycznej i stwierdza, że jego
ukształtowanie pozwoliłoby przy niewielkich nakładach finansowych na wybudowanie drogi
dojazdowej dla osób niepełnosprawnych.
Wójt Gminy oznajmił, że jest zaskoczony faktem, iż Przewodniczący Komisji nie wie nic o
wniosku, ponieważ to mieszkańcy Wawrowa powinni zadecydować w którym miejscu ma
być lokal wyborczy.
Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, iż wniosek jest zasadny, gdyż umiejscowienie
lokalu wyborczego na sali wiejskiej spowoduje dostęp dla osób niepełnosprawnych bez
nakładów finansowych.
Przewodniczący Komisji Stanisław Tokarski oznajmił, że jeżeli Radni podejmą uchwałę to
mieszkańcy skorzystają z możliwości, która daje im §6 i odwołają się do Komisarza
Wyborczego w sprawie zmiany lokalu, ponieważ mieszkańcy chcą aby lokal wyborczy był w
centrum Wawrowa.
Wójt Gminy oznajmił, iż jeżeli są wątpliwości co do zasadności uchwały to nie ma
konieczności podejmowania jej na najbliższej Sesji.
Radny Jerzy Stępień zawnioskował o odłożenie uchwały, aby Sołtys, Rada Sołecka i Radni
z Wawrowa mogli zrobić zebranie i wypowiedzieć się w danej kwestii.
Radna Irena Furmańska zwrócił się z pytaniem, kto wystąpił z wnioskiem o przeniesienie
lokalu wyborczego.
Kierownik ROA Pani Ewa Konieczna poinformowała, że wniosek złożył Radny Piotr
Goławski na Sesji 26 kwietnia 2017r.
Przewodniczący Komisji Stanisław Tokarski poddał wniosek Radnego Jerzego Stępnia
pod głosowanie.
Komisja przyjęła wniosek jednogłośnie – 6 głosami za.
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Komisja zaproponuje wycofanie uchwały z porządku obrad na Sesji.
Ad. 15
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2017 omówił
Skarbnik Gminy.
Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Komisji poddał uchwałę pod głosowanie.
Opinia Komisji
Komisja zaopiniowała uchwałę pozytywnie - 6 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.
Ad. 16
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu
omówił Wójt, który poinformował, że pieniądze na ten cel są w budżecie, ale jest potrzebna
uchwała Rady Gminy. Inwestycja jest wspólna z Województwem i dotyczy budowy chodnika
w Janczewie (od ul Jabłoniowej w kierunku sklepu biedronka), który prowadzi do przejścia
dla pieszych przy sygnalizacji świetlnej.
Skarbnik Gminy dodał, że Zarząd Dróg Wojewódzkich zwrócił się z wnioskiem o
dofinansowanie omawianego zadania, w budżecie zabezpieczono na ten cel 60 000 zł
Przewodniczący Komisji poddał uchwałę pod głosowanie.
Opinia Komisji
Komisja zaopiniowała uchwałę pozytywnie - 6 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.
Ad. 17
Podczas omawiania punktu 17 porządku posiedzenia tj. przyjęcie protokołu z posiedzenia
Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa z dnia 23.06.2017r. głos zabrali:
Przewodniczący Komisji Stanisław Tokarski poinformował, iż do dnia wczorajszego tj.
(7.09.2017r.) nie wpłynęły uwagi dotyczące protokołu.
Radna Irena Furmańska poinformowała, iż ma uwagi do protokołu i ma prawo zgłosić je na
Komisji.
Przewodniczący Komisji Stanisław Tokarski oznajmił, iż według nowego statutu uwagi
powinny zgłoszone być pisemnie najpóźniej do dnia Komisji.
Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż zgodnie z przepisami, za protokoły z tego co dzieje
się na Komisjach i Sesjach odpowiada Wójt, a nie Przewodniczący Komisji, czy
Przewodniczący Rady. Radna uważa, iż ma prawo zgłosić uwagi do protokołu tym bardziej,
że w zapisach są błędy, które wypaczają sens wypowiedzi.
Radna zgłosiła następujące uwagi:
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 uwaga 1 - na str. 9 jest zapis „Radna oznajmiła, że jeśli jest to cena zakupu to oznacza,
że majątek jest nieprzeszacowany”, jest to wyraz błędny, ponieważ Radna mówiła o
„niedoszacowaniu”;
 uwaga 2 - str. 10 jest zapis: „Radna poinformowała, że w KRS jest informacja, że
zmiany zaszły w 2005 roku, ale wpisane zostały pod inną uchwałą”, nie jest prawdą
gdyż Radna powiedziała: „ale podana uchwała w KRS w 2005 roku, nie zawiera takiej
uchwały Rady Gminy Santok”;
 uwaga 3 - słowo „Lipki” jest błędem, ponieważ należy zapisać „Lipki Wielkie”.
Przewodniczący Komisji Stanisław Tokarski zwrócił się z pytaniem, dlaczego Radna nie
zgłosiła uwag wcześniej.
Radna Irena Furmańska oznajmiła, że do tej pory zgłaszała uwagi na piśmie, ale tym razem
jej się nie udało, ponieważ ma za dużo zajęć.
Komisja uwagę 3 Radnej Ireny Furmańskiej uznała za zasadną.
Przewodniczący Komisji Stanisław Tokarski poddał wniosek o wprowadzenie do
protokołu uwagi 1 Radnej Ireny Furmańskiej pod głosowanie.
Komisja wprowadziła uwagę 1 Radnej do protokołu jednogłośnie – 6 głosami za.
Przewodniczący Komisji Stanisław Tokarski oznajmił, że nie jest w stanie w chwili
obecnej sprawdzić, czy rzeczywiście uwaga 2 Radnej Ireny Furmańskiej jest zgodna z
prawdą, dlatego zaproponował, aby w dniu dzisiejszym nie przyjmować protokołu i przełożyć
to na kolejne posiedzenie Komisji.
Ad. 18
Podczas omawiania punktu 18 porządku posiedzenia tj. informacje, zapytania, wolne wnioski
głos zabrali:
Radna Irena Furmańska poprosiła Skarbnika o druki potrzebne na zebranie Wiejskie
dotyczące funduszu sołeckiego na rok 2018.
Skarbnik Gminy poinformował, że na Sesji Sekretarz porozmawia ze wszystkimi Sołtysami
i ustali spotkanie, ponieważ zarządzeniem Wójta został wprowadzony regulamin korzystania
ze środków z funduszu sołeckiego w którym są zawarte druki.

Ad. 19
Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął o
godzinie 1250 posiedzenie Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa.
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Przewodniczący Komisji

Protokolant

Stanisław Tokarski

Joanna Krystosik

13

