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Protokół nr 51/2017 

Komisja Budżetu Gospodarki i Rolnictwa 

25 września 2017r. 

 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Dokończenie rozpatrzenia uwag do protokołu Komisji z dnia 23.06.2017r. i jego 

przyjęcie.  

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 8.09.2017r. 

5. Opinia w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r. w tym: informacja o 

realizacji zobowiązań podatkowych z tytułu opłat lokalnych od osób prawnych i 

fizycznych oraz działaniach podejmowanych w celu poprawy ściągalności zadłużeń.  

6. Analiza i porównanie wydatków poniesionych na funkcjonowania oświaty z 

wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na dzień 30.06.2017r. 

7. Informacje, zapytania, wolne wnioski 

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski  o godz. 

13
25 

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, Główna Księgowa CUW Maria Dorna. Lista obecności stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji Stanisław Tokarski poinformował, iż Komisja została poproszona 

o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych 3 projektów uchwał tj.: 

Projekt 21 – Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i 

zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Santok. 

– propozycja zapisania w pkt 7 porządku obrad. 

Projekt 22 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Wawrów 

85/3 dla dotychczasowego najemcy - propozycja zapisania w pkt 8 porządku obrad. 

Projekt 23 – Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

Lubuskiego - propozycja zapisania w pkt 9 porządku obrad. 

 

Ponadto Przewodniczący poprosił o dopisanie w pkt 4 porządku obrad „i protokół z dnia 

11.09.2017r. 

 

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 
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3. Dokończenie rozpatrzenia uwag do protokołu Komisji z dnia 23.06.2017r. i jego 

przyjęcie.  

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 8.09.2017r i protokołu z dnia 

11.09.2017r.  

5. Opinia w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r. w tym: informacja o 

realizacji zobowiązań podatkowych z tytułu opłat lokalnych od osób prawnych i 

fizycznych oraz działaniach podejmowanych w celu poprawy ściągalności zadłużeń.  

6. Analiza i porównanie wydatków poniesionych na funkcjonowania oświaty z 

wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na dzień 30.06.2017r. 

7. Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków 

i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Santok. 

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego 

Wawrów 85/3 dla dotychczasowego najemcy. 

9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

Lubuskiego. 

10. Informacje, zapytania, wolne wnioski 

11. Zakończenie posiedzenia. 

 

Komisja przyjęła porządek posiedzenia ze zmianami jednogłośnie – 6 głosami za. 

 

Ad. 3 

Przewodniczący Komisji Stanisław Tokarski poinformował, iż na posiedzeniu Komisji 

dnia 8 września 2017r. Radna Irena Furmańska wniosła 3 uwagi do protokołu z dnia 23 

czerwca 2017r., dwie z nich zostały rozpatrzone przez Komisję, natomiast trzecia została 

pozostawiona do zweryfikowania z nagraniem co zostało uczynione i stwierdzono, iż: 

W obecnym protokole jest zapis : 

„w KRS jest informacja, że zmiany zaszły w 2005r., ale wpisane zostały pod inną uchwałą” 

Radna Irena Furmańska wniosła o zapis: 

„ale podana uchwała w KRS w 2005 roku, nie zawiera takiej uchwały Rady Gminy Santok” 

Na nagraniu jest zapis: 

„jest w KRS zapis, ale zmiany zostały wprowadzone w 2005r., ale wpisane pod inną uchwałą, 

a w tej uchwale tych zmian nie ma”. 

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, iż wnosi o dopisanie słów „a w tej uchwale tych 

zmian nie ma” zgodnie z Jej wypowiedzią. 

 

Komisja poprzez głosowanie przyjęła wniosek Radnej Ireny Furmańskiej jednogłośnie – 

6 głosami za. 

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Tokarski dodał, że w drugiej poprawce o którą wniosła 

Radna Irena Furmańska rzeczywistość wyglądała inaczej.  
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Radna Irena Furmańska oznajmiła, że tak, lecz zapis, który wprowadziła Pani Joanna może 

być, tylko należy go inaczej zapisać, ponieważ zapis „swoimi słowami nijak się ma do tego 

stwierdzenia”.  

 

Pani Joanna Krystosik poinformowała, iż słuchała nagrania z Radną Ireną Furmańską i jest 

zapisane dokładnie tak jak brzmiała wypowiedz.  

 

Komisja przyjęła protokół z posiedzenia Komisji z dnia 23.06.2017r. ze zmianami 

jednogłośnie  – 6 głosami za. 

 

Ad. 4 

Komisja przyjęła protokół z posiedzenia Komisji z dnia 8.09.2017r. głosami – 5 za, 1 

przeciw, 0 wstrzymujących. 

 

Komisja przyjęła protokół z posiedzenia Komisji z dnia 11.09.2017r. jednogłośnie - 6 

głosami za. 

 

Radna Irena Furmańska poprosiła, aby w protokole umieścić informacje, iż była przeciwko 

przyjęciu protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 8.09.2017r. 

 

Ad. 5  

Opinie w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r. w tym: informacja o 

realizacji zobowiązań podatkowych z tytułu opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych 

oraz działaniach podejmowanych w celu poprawy ściągalności zadłużeń przedstawił 

Skarbnik Gminy który m.in. poinformował, że: 

 

budżet Gminy Santok uchwalony został przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXVIII/201/16 z 

dnia 30 grudnia i wynosił: 

- po stronie dochodów  33.431.650,75 zł 

1) dochody bieżące   30.914.757,00 zł 

2) dochody majątkowe 2.516.893,75 zł 

- po stronie wydatków  40.562.646,60 zł 

1) wydatki bieżące   29.006.631,00 zł 

2) wydatki majątkowe  11.556.015,60 zł 

 

W toku realizacji budżetu w I półroczu 2017 roku wprowadzono zwiększenie budżetu po 

stronie dochodów o kwotę 1.409.991,55 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 1.927.585,26 

zł. 

 

Plan budżetu po zmianach to: 

- po stronie dochodów  34,841,642,30 zł 

1) dochody bieżące   31.175.557,26 zł 

2) dochody majątkowe 3.666.085,01 zł 
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- po stronie wydatków  42.490.231,86 zł 

1) wydatki bieżące   29.522.553,29 zł 

2) wydatki majątkowe  12.967.678,57 zł 

 

Następnie Skarbnik omówił dochody i wydatki poszczególnych działów oraz załączniki. 

Informacje stanowią załączniki do protokołu. 

 

Skarbnik Gminy poinformował, że wystąpiły błędy w: 

 rozdziale 92195 pozostała działalność gdzie w kolumnie plan pierwotny wg pozycji 

jest kwota 100 000,00 winno być 200 000,00, w kolumnie plan wg pozycji na 2017-

06-30 jest kwota 100 000,00 winno być 200 000,00, w kolumnie wykonanie jest kwota 

9 618,06 winno być 109 713,95, w kolumnie % wyk. p.p. jest 9,62% winno być 

54,86%; 

 dziale 926 kultura fizyczna gdzie w kolumnie plan pierwotny wg pozycji jest kwota 

186 000,00 winno być 220 000,00, w kolumnie plan wg pozycji na 2017-06-30 jest 

kwota 191 000,00 winno być 251 000,00, w kolumnie wykonanie jest kwota 74 758,85 

winno być 91 783,16, w kolumnie % wyk. p.p. jest 39,14% winno być 36,57%; 

 rozdziale 92601 obiekty sportowe gdzie w kolumnie plan pierwotny wg pozycji jest 

kwota 36 000,00 winno być 70 000,00, w kolumnie plan wg pozycji na 2017-06-30 

jest kwota 51 000,00 winno być 101 000,00, w kolumnie wykonanie jest kwota 

11 758,65 winno być 22 783,16, w kolumnie % wyk. p.p. jest 23,06% winno być 

22,56%. 

 

W trakcie omawiania sprawozdania pytania zadawali Radni w osobach: 

Stanisław Tokarski, Irena Furmańska, Jerzy Stępień, na które szczegółowych wyjaśnień 

udzielił Skarbnik Gminy. 

Radni nie wnieśli uwag do wyjaśnień Skarbnika, pozostawiono jedynie do wyjaśnienia 

następujące rozdziały: 

 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, paragraf 0690 wpływy z różnych opłat, 

 92601 - obiekty sportowe, paragraf 4300 zakup usług pozostałych, 

 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, paragraf 4210 zakup materiałów i 

wyposażenia. 

 

Wójt przedstawił informację o inwestycjach w tym: 

 zostanie ogłoszony przetarg na kanalizację w Lipkach Wielkich, 

 zostanie ogłoszony przetarg na budowę ścieżki rowerowej relacji Santok-Stare 

Polichno, 

 zostanie ogłoszony przetarg na budowę „Mariny”, 

 zostanie ogłoszony przetarg na rewitalizację, która dotyczy: „Promenady” w Santoku, 

muzeum i centrum sportowo-rekreacyjne w Gralewie, 

 zostanie ogłoszony przetarg na remont sali wiejskiej w Czechowie, 

 zostanie ogłoszony przetarg na budowę remizy w Lipkach Wielkich, 

 unieważniono przetarg na remont ul. Dębowej w Czechowie, 
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 rozstrzygnięto przetarg na remont ul. Stolarskiej w Lipkach Wielkich. 

 

Radny Tomasz Helicki opuścił posiedzenie komisji  (godz. 15
20

). Od tego momentu Komisja 

obradowała w 5osobowym składzie. 

 

Opinia Komisji  

Komisja poprzez głosowanie wyraziła pozytywną opinię do przedstawionej informacji 

dotyczącej wykonania budżetu oraz WPF za I półrocze 2017r. jednogłośnie – 5 głosami za.  

 

Informację o realizacji zobowiązań podatkowych z tytułu opłat lokalnych od osób prawnych i 

fizycznych oraz działaniach podejmowanych w celu poprawy ściągalności zadłużeń 

przedstawił Skarbnik Gminy. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Skarbnik dodał, że nie wystawiono nowych tytułów w pierwszym półroczu, ponieważ wzrost 

zaległości wynika głównie ze wzrostu zobowiązań wierzycieli, których gmina już egzekwuje i 

którzy nie płacą zaległości oraz nie płaca podatków na bieżąco.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż ważne jest to, aby pilnować terminów, żeby nie 

doszło do przedawnień. Radna dodała, ze w roku ubiegłym była dyskusja na temat zadłużeń i 

Skarbnik miał się zastanowić nad rozwiązaniem, ponieważ gmina ponosi duże koszty 

egzekucji. 

 

Skarbnik oznajmił, iż gmina wycofała już duże tytuły i pozostawiła w egzekucji jedynie 

niewielkie kwoty do momentu, aż egzekucja będzie skuteczna, bo jeżeli tak się stanie to 

zostaną wystawione kolejne tytułu, aby ograniczyć koszty egzekucyjne. 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, iż Rada obniżyła stawki podatku od środków 

transportowych, po to aby zadłużenie z tego tytułu było niższe, a skutek jest odwrotny. Radny 

zapytał dlaczego tak się dzieje i czy są to zaległości z lat ubiegłych czy bieżące. 

 

Skarbnik odpowiedział, iż rosną bieżące zadłużenia u dłużników, którzy mają już zaległości.  

  

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, do jakiej kwoty Wójt może umorzyć 

podatek oraz od jakiej kwoty musi być informacja w BIP. 

 

Skarbnik Gminy udzielił odpowiedzi, iż według jego wiedzy nie ma takiej kwoty, natomiast 

musi być upubliczniona informacja o umorzeniu od 500 zł.   

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, iż nie ma tej informacji ogłoszonej w BIP, a 

wcześniej była, dopiero po modyfikacji robionej przez informatyka zniknęła. Radna prosi o 

ustalenie i informacje zwrotną w kwestii obowiązku umieszczania informacji także w BIP.  

 

Ad. 6 

Analizę i porównanie wydatków poniesionych na funkcjonowania oświaty z wartościami 

przyjętymi w uchwale budżetowej na dzień 30.06.2017r. przedstawiła Główna Księgowa 

CUW Maria Dorna oraz Skarbnik Gminy. 
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Tekst Analizy stanowi załącznik do protokołu. 

 

Jednostki oświatowe omówione zostały w następującej kolejności: 

1. Szkoła Podstawowa w Santoku, 

2. Szkoła Podstawowa w Lipkach Wielkich, 

3. Szkoła Podstawowa w Wawrowie, 

4. Szkoła Podstawowa w Janczewie, 

5. Gminne Przedszkole w Wawrowie, 

6. Gminne Przedszkole w Santoku, 

7. Gminne Przedszkole w Lipkach Wielkich. 

 

Na dzień 30.06.2017r. nie stwierdzono zagrożenia przekroczenia lub niewykonania budżetu w 

żadnej z ww. placówek.  

 

Radna Justyna Haliczyn opuściła posiedzenie Komisji (godz. 15
45

). Od tego momentu 

Komisja obradowała w 4osobowym składzie. 

 

 

Ad. 7 

Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad 

korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Santok 

omówił Wójt Gminy. 

 

Art. 15 ust. 2 ustawy o transporcie zbiorowym wymusza podjęcie przedłożonej uchwały 

dotyczącej przystanków. Przystanki te już funkcjonują, należy jednak to usankcjonować.  

 

Radna Irena Furmańska zapytała jakie skutki wywoła podjęcie uchwały w stosunku do 

przewoźników, czy Wójt Gminy określa zasady lub wymogi. 

  

Wójt poinformował, iż jest regulamin, ale jeżeli nie ma uchwały Rady gminy to przewoźnik 

nie może się zatrzymywać na danym przystanku.  

 

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 udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego 

omówił Skarbnik Gminy.  

 

Dnia 25.09.2017r. wpłynęło pismo z Zarządu Dróg Wojewódzkich, w którym Zarząd 

informuje, iż z uwagi na brak ofert przetargowych dwukrotnie przeprowadził postępowanie o 

udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 tyś. Euro, oferta z najniższą ceną w wysokości 

129 813, 83 zł przewyższała o 28 313,83 zł szacunkową wartość zadania określoną w 

projekcie umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu przez 

Gminę Santok. Przedłożono uchwałę w związku z tym, że wartość jest wyższa niż 

szacunkowa wartość zadania określona w projekcie umowy zgodnie z deklaracją Gminy 
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Santok dotyczącą poniesienia 50% kosztów realizacji zadania polegającego na budowie 

chodnika w miejscowości Janczewo.  W związku z powyższym gmina Santok udzieli pomocy 

finansowej Województwu Lubuskiemu w formie dotacji celowej do kwoty 64.906,00 zł 

 

Przewodniczący Komisji poddał uchwałę pod głosowanie. 

Opinia Komisji  

Komisja zaopiniowała uchwałę ze zmianami pozytywnie  - 4 głosami za, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących. 

 

Ad. 8  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Wawrów 85/3 

dla dotychczasowego najemcy omówiła Kierownik RGKROŚ Pani Halina Garczyńska.   

 

Projekt uchwały dotyczy sprzedaży lokalu mieszkalnego dla dotychczasowego najemcy wraz 

z pomieszczeniem gospodarczym w piwnicy oraz udziałem w gruncie nieruchomości 

wspólnej. Najemca jest rzetelny i zawsze płacił czynsz na czas.  

 

Przewodniczący Komisji poddał uchwałę pod głosowanie. 

Opinia Komisji  

Komisja zaopiniowała uchwałę pozytywnie  - 4 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. 

 

Ad. 10 

Podczas omawiania punktu 10 porządku posiedzenia tj. informacje, zapytania, wolne wnioski  

głos zabrali: 

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Tokarski zapytał, czy wiadomo coś w sprawie 

renowacji akwenów wodnych w Wawrowie, Janczewie i w Lipkach Wielkich.  

 

Wójt poinformował, iż wniosek gminy został odrzucony, gmina się odwołała i czeka na 

rozstrzygnięcia, jednak Wójt wyraził zdanie, że nie robi sobie wielkich nadziei.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmił, iż chce przypomnieć, że Przewodniczący Komisji 

powiedział na którejś sesji jako Prezes Fundacji, że da dotacje na czyszczenie akwenów. 

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Tokarski oznajmił, iż pamięta swoją deklarację, nie 

cofa jej i jeżeli Fundacja będzie miała środki to na pewno przeznaczy je na akweny. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że zgodnie z §101 ust. 4 statutu gminy Santok jest 

obowiązek publikowania w BIP interpelacji, a na BIP gminy Santok nie ma nawet takiej 

pozycji. 

 

Kierownik ROA Ewa Konieczna poinformowała, że interpelacja była tylko jedna i jeszcze 

nie została zakończona, a chciałaby ją ogłosić w całości. Jednak na prośbę Radnej dopilnuje, 

aby interpelacja została ogłoszona.  
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Ad. 11 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął o 

godzinie 16
15

 posiedzenie Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa.  

 

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Krystosik            Stanisław Tokarski 

 

 

 

 

 

 

  


