Protokół nr 55/2017
Komisja Budżetu Gospodarki i Rolnictwa
27 listopada 2017r.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 53 z dnia 7.11.2017r. i Nr 54 z dnia
13.11.2017r.
4. Wniosek Komisji i opracowanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie
powołania Komisji doraźnej, w celu rozwiązania skutecznego ściągania zaległych
należności czynszu i utworzenia zasobu lokali socjalnych na potrzeby wyroków
eksmisji.
5. Analiza i porównanie wydatków poniesionych na funkcjonowanie oświaty z
wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na dzień 30.09.2017r.
6. Wypracowanie opinii na temat projektu zmian w Statucie Gminy Santok.
7. Opinia do projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
przyjmowana jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2018 rok na obszarze
gminy Santok. (projekt 2)
8. Opinia do projektu uchwały sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku
Województwa Lubuskiego w sprawie Aktualizacji programu ochrony powietrza dla
strefy lubuskiej ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu
zawieszonego PM10 oraz wartości docelowych benzo(a)pirenu oraz arsenu w nim
zawartych. (projekt 3)
9. Opinia do projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku
Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o
nazwie „Dolina Warty i Dolnej Noteci”. (projekt 4)
10. Opinia do projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie
Wawrów – dz. nr 135/184 i 135/185. (projekt 5)
11. Opinia do projektu uchwały Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej
w miejscowości Lipki Wielkie – dz. nr 223/6. (projekt 6)
12. Opinia do projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego położonego w
Lipkach Wielkich, u. Szosowa 89 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i
działki nr 223/1, obr. Lipki Wielkie. (projekt 7)
13. Opinia do projektu uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości położonej w obrębie Janczewo – dz. nr 226/3. (projekt 8)
14. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/225/17 Rady Gminy
Santok z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na
rok 2017. (projekt 9)
15. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
16. Zakończenie posiedzenia.
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Ad. 1
Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski o godz.
1305 dokonał otwarcia posiedzenia komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja
uczestniczyła w 5 osobowym składzie (nieobecny Radny Jerzy Stępień). Spoza Komisji
udział wzięli: Wójt Gminy Józef Ludniewski, Sekretarz gminy Paweł Pisarek, Skarbnik
Gminy Andrzej Szymczak, Kierownik RGKROŚ Pani Halina Garczyńska oraz Główna
Księgowa CUW Maria Dorna.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 2
Przewodniczący Komisji poinformował, iż proponuje do porządku obrad wprowadzić
następujące projekty uchwał:
 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2017
– jako pkt 15 porządku obrad.
 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok
na lata 2017-2025. – jako pkt 16 porządku obrad.
Komisja poprzez głosowanie wprowadziła projekty 2 uchwał do porządku obrad
jednogłośnie – 5 głosami za.
Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż na ostatniej Sesji składała inny wniosek i uważa, że
punkt dotyczący opracowania projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie powołania
Komisji doraźnej, w celu rozwiązania skutecznego ściągania zaległych należności czynszu i
utworzenia zasobu lokali socjalnych na potrzeby wyroków eksmisji – nie zawiera czynnika,
który Radna zgłaszała, ponieważ chodziło o oddłużenie i integracje tych osób z gminą.
Przewodniczący Komisji poinformował, że sporządził projekt uchwały, na którym Komisja
będzie pracować i jest to jedynie szkielet, a od Komisji zależy jego ostateczna forma.
Porządek posiedzenia po zmianach:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 53 z dnia 7.11.2017r. i Nr 54 z dnia
13.11.2017r.
4. Wniosek Komisji i opracowanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie
powołania Komisji doraźnej, w celu rozwiązania skutecznego ściągania zaległych
należności czynszu i utworzenia zasobu lokali socjalnych na potrzeby wyroków
eksmisji.
5. Analiza i porównanie wydatków poniesionych na funkcjonowanie oświaty z
wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na dzień 30.09.2017r.
6. Wypracowanie opinii na temat projektu zmian w Statucie Gminy Santok.
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7. Opinia do projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
przyjmowana jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2018 rok na obszarze
gminy Santok. (projekt 2)
8. Opinia do projektu uchwały sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku
Województwa Lubuskiego w sprawie Aktualizacji programu ochrony powietrza dla
strefy lubuskiej ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu
zawieszonego PM10 oraz wartości docelowych benzo(a)pirenu oraz arsenu w nim
zawartych. (projekt 3)
9. Opinia do projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku
Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o
nazwie „Dolina Warty i Dolnej Noteci”. (projekt 4)
10. Opinia do projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie
Wawrów – dz. nr 135/184 i 135/185. (projekt 5)
11. Opinia do projektu uchwały Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej
w miejscowości Lipki Wielkie – dz. nr 223/6. (projekt 6)
12. Opinia do projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego położonego w
Lipkach Wielkich, u. Szosowa 89 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i
działki nr 223/1, obr. Lipki Wielkie. (projekt 7)
13. Opinia do projektu uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości położonej w obrębie Janczewo – dz. nr 226/3. (projekt 8)
14. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/225/17 Rady Gminy
Santok z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na
rok 2017. (projekt 9)
15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2017.
16. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok
na lata 2017-2025.
17. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
18. Zakończenie posiedzenia.
Komisja przyjęła przedstawiony porządek posiedzenia ze zmianami jednogłośnie – 5
głosami za.
Ad. 3
Przewodniczący Komisji poinformował, iż nastąpiła zmiana w protokole nr 54/2017, a
mianowicie w porządku obrad w pkt 2 dopisano „(dot. zadania pn. „przebudowa drogi
powiatowej nr 1405F na odcinku Janczewo-Czechów”)”.
Radna Irena Furmańska oznajmiła, że otrzymała protokoły 3 dni przed posiedzeniem
Komisji, dlatego Radna prosi, aby protokoły przesyłane były w terminie zgodnym ze statutem
gminy. Ponadto Radna z uwagi na to, iż opuściła ostatnie posiedzenie Komisji Budżetowej
przy omawianiu protokołu nr 51 nie zgadza się z zapisami tej części protokołu, natomiast w
pozostałych kwestiach nie ma uwag.
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Komisja przyjęła protokół nr 53 z dnia 7.11.2017r. jednogłośnie – 5 głosami za.
Komisja przyjęła protokół Nr 54 z dnia 13.11.2017r. jednogłośnie – 5 głosami za.
Ad. 4
Podczas omawiania punktu 4 porządku obrad tj. „wniosek Komisji i opracowanie projektu
uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie powołania Komisji doraźnej, w celu rozwiązania
skutecznego ściągania zaległych należności czynszu i utworzenia zasobu lokali socjalnych na
potrzeby wyroków eksmisji.” głos zabrali: Radny Stanisław Tokarski, Radna Irena
Furmańska, Radny Tomasz Helicki, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownik RGKROŚ
Pani Halina Garczyńska.
Komisja wypracowała wniosek, aby Wójt z uwagi na rosnące zadłużenie opracował
program oddłużania najemców lokali komunalnych.
Komisja poprzez głosowanie przyjęła wniosek jednogłośnie - 5 głosami za.
Radna Irena Furmańska postawiła wniosek o zmianę w porządku obrad, aby Komisja
przeszła do omawiania pkt 12, a następnie 8.
Komisja poprzez głosowanie przyjęła wniosek jednogłośnie – 5 głosami za.
Ad. 12
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Lipkach Wielkich,
ul. Szosowa 89 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działki nr 223/1, obr.
Lipki Wielkie omówiła Pani kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska.
Uchwała dotyczy sprzedaży lokalu w Lipkach Wielkich, gdzie gmina posiada lokal
o powierzchni 64,82 m2 oraz udziały w częściach wspólnych i udział w działce 276/1000.
Przedłożony projekt omawiany był w dniu dzisiejszym na Komisji Rodziny, na której Radna
Krystyna Rajczyk zgłosiła protest do uchwały, ponieważ gmina szuka lokali dla najemców,
a sprzedaje lokal. Pani Kierownik dodała, że jeżeli Rada podejmie uchwałę to lokal zostanie
sprzedany w formie przetargu nieograniczonego, lokal składa się z pomieszczenia biurowego,
szatni i toalety, jest w złym stanie technicznym oraz jest nierozdzielony czyli elektryka
i ogrzewanie jest wspólne z resztą budynku.
Radny Arkadiusz Witczak (nie jest członkiem Komisji) wyraził zdanie, iż lokal należy
sprzedać, ponieważ aby przygotować ten lokal do zamieszkania gmina musiałaby
przeznaczyć na jego remont duże środki i będą generowane problemy społeczne, a pieniądze
ze sprzedaży lokali powinny być przeznaczone na wybudowanie budynku i stworzenie
mieszkań socjalnych.
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Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, czy lokal jest obecnie użytkowany.
Kierownik RGKROŚ Pani Halina Garczyńska poinformowała, że lokal stoi pusty.
Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Opinia Komisji
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie - 5 głosami za, 0 przeciw, 0
wstrzymujących.
Ad. 8
Projekt uchwały sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego
w sprawie Aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej ze względu na
przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 oraz wartości docelowych
benzo(a)pirenu oraz arsenu w nim zawartych omówiła Pani kierownik RGKROŚ Halina
Garczyńska.
Aktualizacja programu wyznacza następujące działania naprawcze w zakresie ochrony
powietrza:
1. Działania podstawowe i wspomagające, wynikające z realizacji programu ochrony
powietrza:
 Obniżenie emisji z ogrzewania indywidualnego w gminach strefy lubuskiej;
 Wzrost efektywności energetycznej gmin;
 Termomodernizacja budynków mieszkalnych;
 Poprawa czystości jezdni i ich otoczenia;
 Edukacja ekologiczna;
 Zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego;
 Zwiększenie udziału zieleni w przestrzeni miast;
Wójt poinformował, że inne Urzędy Marszałkowskie posiadają środki na walkę ze smogiem
poprzez zamianę pieców i takie dofinansowanie byłoby bardzo przydatne, bo skorzystałoby
na tym środowisko. Wójt ma nadzieje, iż taki program będzie realizowany, ponieważ na
pewno skorzysta na tym środowisko.
Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Opinia Komisji
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie - 5 głosami za, 0 przeciw, 0
wstrzymujących.
Ad. 9
Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego
w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Warty i Dolnej
Noteci” omówiła Pani kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska.
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Projekt uchwały jest przedłożony ponieważ, gmina Skwierzyna złożyła wniosek o zniesienie
zakazu zabudowy 100 m od linii brzegu rzeki.
Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Opinia Komisji
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie - 5 głosami za, 0 przeciw, 0
wstrzymujących.
Ad. 10
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Wawrów – dz. nr
135/184 i 135/185 omówiła Pani kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska.
Projekt uchwały dotyczy sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego dwóch
działek w miejscowości Wawrów. Są to działki gruntowe zabudowane popegeerowskimi
silosami.
Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Opinia Komisji
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie - 5 głosami za, 0 przeciw, 0
wstrzymujących.
Ad. 11
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Lipki
Wielkie – dz. nr 223/6 omówiła Pani kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska.
Projekt uchwały dotyczy sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Lipkach
Wielkich i oznaczonej nr 223/6. Jest to teren graniczący z lokalem omawianym w ad. 12.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, jaka jest powierzchnia tej nieruchomości.
Pani kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska udzieliła odpowiedzi, że 30 a.
Przewodniczący Komisji poprosił o dopisanie informacji o powierzchni w uchwale.
Komisja zwróciła uwagę na fakt iż działka ma nieregularny kształt i w związku z budową
remizy strażackiej na działce sąsiedniej, przeznaczoną na sprzedaż działkę należy zmniejszyć,
aby plac przy remizie był większy.
Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska złożyła wniosek o wycofanie uchwały do
czasu nowego podziału działki.
Komisja w drodze głosowania przyjęła wniosek Pani Kierownik RGKROŚ Halina
Garczyńska jednogłośnie - 5 głosami za.
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Ad. 13
Projekt uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w
obrębie Janczewo – dz. nr 226/3 omówiła Pani kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska.
Projekt uchwały dotyczy zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości położonej w
miejscowości Janczewo o powierzchni 299 m2 na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległych.
Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Opinia Komisji
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie - 5 głosami za, 0 przeciw, 0
wstrzymujących.
Ad. 14
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/225/17 Rady Gminy Santok z dnia 29
marca 2017r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na rok 2017 omówiła Pani
kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska.
Zmiana programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Santok na rok 2017 następuje z wniosku Prokuratury rejonowej w
Gorzowie Wlkp., która zarzuca wydanie jej z istotnym naruszeniem prawa, tj. art. 7
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez przekroczenie delegacji ustawowej i tym samym
wykroczenie poza granice prawa poprzez uregulowanie w §4 pkt 4, §5 ust. 1 pkt 9 oraz §15
ust. 1 i 2 kwestii edukacji mieszkańców.
Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Opinia Komisji
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie - 5 głosami za, 0 przeciw, 0
wstrzymujących.
Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem do Sekretarza Gminy (który opuszczał
posiedzenie) w imieniu mieszkańców ul. Klonowej, gdzie miał być budowany chodnik,
którzy są co roku zalewani i ze względu na to boją się wiosny, kiedy będzie budowany
chodnik.
Sekretarz udzielił odpowiedzi, że będzie to droga inwestycja, ponieważ półprefabrykaty
muszą mieć odpowiednie atesty.
Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż rozumie, że są z tą inwestycją różne problemy, z
którymi zmaga się wykonawca, ale można chociaż zacząć, aby zabezpieczyć mieszkańców
przed zatopieniem.
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Sekretarz oznajmił, iż na pewno poruszy ten temat na dzisiejszej Sesji w Starostwie.
Wójt dodał, że być może nie da się na ten moment zrealizować tej inwestycji, ale można
chociaż krawężnikiem zabezpieczyć mieszkańców.
Ad. 5
Informację o wydatkach poniesionych na funkcjonowanie oświaty z wartościami przyjętymi
w uchwale budżetowej na dzień 30.10.2017r. przedstawiła Główna Księgowa CUW Maria
Dorna.
Szkoła Podstawowa w Santoku:
 nie ma zagrożeń przekroczenia budżetu, wypracowane są oszczędności, które zostały
przeniesione do jednostek w których pojawiły się braki (Szkoły w Janczewie i w
Wawrowie, gdzie utworzono 7 klasy oraz Przedszkole w Santoku);
 wyklarowała się sytuacja kadrowa,;
Szkoła Podstawowa w Lipkach Wielkich:
 nie ma zagrożeń przekroczenia budżetu, wypracowane są oszczędności, które zostały
przeniesione do jednostek w których pojawiły się braki (Szkoły w Janczewie i w
Wawrowie, gdzie utworzono 7 klasy oraz Przedszkole w Santoku);
Szkoła Podstawowa w Wawrowie:
 pojawiły się braki w planach ze względu na utworzenie 7 klasy, które zostały
uzupełnione z oszczędności wypracowanych w innych placówkach;
Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, ile dzieci jest w Czechowie, które
uczęszczają do szkół podstawowych poza terenem gminy.
Główna Księgowa Maria Dorna udzieliła odpowiedzi, że w Czechowie jest 26 dzieci w
wieku szkolnym.
Przewodniczący Komisji oznajmił, że gdyby te dzieci wróciły do Szkoły do Wawrowa to
zostałyby w gminie pieniądze, a koszty nie zwiększyłyby się, gdyż obecne klasy nie są liczne
i nie trzeba by było zwiększać zatrudnienia nauczycieli.
Wójt dodał, że należałoby rozmawiać z rodzicami, ponieważ nie da się ich zmusić do tego,
aby przenieśli swoje dzieci.
Skarbnik poinformował, że w przyszłym roku będzie realizowana inwestycja polegająca na
budowie drogi Wawrów - Wawrów Dolny i jest szansa, że poprawa dojazdu wpłynie na
decyzje rodziców.
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Szkoła Podstawowa w Janczewie:
 pojawiły się braki w budżecie na płacach ze względu na utworzenie 7 klasy oraz ze
względu na roczny urlop zdrowotny jednego nauczyciela, które zostały uzupełnione z
oszczędności wypracowanych w innych placówkach

Przedszkole w Wawrowie:
 nie ma zagrożeń przekroczenia budżetu, wypracowane są oszczędności, które zostały
przeniesione do jednostek w których pojawiły się braki;
Przedszkole w Santoku:
 pojawiły się braki w budżecie na płacach;
Radni poprosili o przygotowanie na następne posiedzenie Komisji informacji z wyjaśnieniem
pojawienia się braków na płacach w Przedszkolu w Santoku.

Przedszkole w Lipkach Wielkich:
 pojawiły się braki w budżecie na płacach ze względu na nadgodziny za chorą
nauczycielkę oraz wypłacenie odprawy woźnemu, która nie była zaplanowana;
Ad. 6
Podczas omawiania punktu 6 porządku obrad tj. wypracowanie opinii na temat projektu
zmian w Statucie Gminy Santok głos zabrali:
Przewodniczący Komisji poinformował, że w związku z inicjatywą uchwałodawczą Radnej
Ireny Furmańskiej Przewodniczący Rady skierował do Przewodniczących Stałych Komisji
projekt uchwały w celu zaopiniowania.
(Teksty projektu uchwały oraz opinia prawna stanowią załączniki do protokołu).
Radna Irena Furmańska oznajmiła, że odniesie się do materiałów, które otrzymała na sesję
i zauważa, że w tych materiałach nie ma podstawowego dokumentu w związku z inicjatywą
uchwałodawczą Radnej, a mianowicie zgodnie z §44 ust. 11 statutu gminy Santok, jeżeli
ktokolwiek złoży projekt uchwały powinno to być zaopiniowane przez Wójta Gminy Santok,
a takiego dokumentu brakuje. Ponadto Radna uważa, że kolejnym argumentem do odłożenia
tej sprawy jest to, że opinia Pani Mecenas nie jest pełna. Pani Mecenas pozwoliła sobie
napisać, że wniosek Radnej jest bezzasadny z czym Radna się nie zgadza, ponieważ w tej
opinii Pani Mecenas sama sobie zaprzecza. Na pierwszej stronie opinii jest stwierdzenie
„przywołane regulacje statuują ogólnie o udostępnieniu informacji publicznej jak również
niemożności uzależnienia ich udostępnienia od formalnego przyjęcia w przedmiotowym
stanie rzeczy przez Radę”. Przepisy na które powołuje się Radna mówią, że protokół z sesji,
który jest dokumentem nie musi być przyjmowany przez Radę, on jako dokument powinien
być udostępniony w formie przyjętej i zapisanej w statucie, czyli w formie papierowej i na
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BIP. Pani Mecenas według Radnej nie ma racji także dlatego, że dokument nie może czekać
2-3 tygodnie na publikację. Każdy, kto po sesji przyjdzie do Urzędu i poprosi o protokół
powinien go otrzymać, a protokół przez 2-3 tygodnie nie jest w ogóle sporządzony. Przepisy
na które powołuje się Radna mówią, iż ma być udostępniony natychmiast, a w statucie gminy
nie ma zapisu mówiącego o tym, że dokumentem może być nagranie. Radna powołała się na
zapisy w Konstytucji, ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawie o samorządzie
gminnym. Radna dodała, że nie zgadza się z opinią prawną ponieważ, po pierwsze bezsporne jest to, że żadne przepisy prawa nie uzależniają opublikowanie protokołu z sesji od
formalnego przyjęcia go przez Radę Gminy. Po drugie protokół jest dokumentem, gdyż
zawiera informacje publiczne, o stanowiskach publicznych, którymi zajmowały się ograny
władzy publicznej zgodnie z przepisami powołanymi przez Radną i powinny być natychmiast
opublikowane. Po trzecie protokół jest dokumentem, ponieważ sporządził go funkcjonariusz
publiczny stwierdzając stan wiedzy co do przebiegu sesji i z mocy prawa mieszkańcy mają
prawo do jego dostępu na BIP po sporządzeniu, bez względu na to, czy ten dokument ma być
poddawany procedurze zatwierdzenia przez Rade Gminy. Ponadto musi być określony czas
na sporządzenie protokołu, aby mieszkańcy wiedzieli kiedy mogą przyjść po taki dokument.
Radna złożyła formalny wniosek o pełną
uchwałodawczej oraz opinia Wójta.

opinie prawną dotyczącą inicjatywy

Radny Tomasz Helicki oznajmił, iż przepisy mówią jedynie, że Rada Gminy nie ma prawa
ograniczać mieszkańcom dostępu do protokołu i takim ograniczeniem w pewien sposób jest
to, że protokoły nie są publikowane przed zatwierdzeniem.
Przewodniczący Komisji poinformował, że Pani Mecenas w opinii prawnej słusznie
powołuje się na to, iż statut został zatwierdzony przez Nadzór Prawny Wojewody, który
żadnych uwag nie wniósł.
Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż jest już wiele dokumentów i dowodów na to, że
uchwały przechodzą przez Nadzór Wojewody, a później są anulowane.
Radny Tomasz Helicki oznajmił, iż Rada Gminy nie może uzależniania publikacji protokołu
od formalnego przyjęcia.
Kierownik ROA Pani Ewa Konieczna oznajmiła, że nie może uzależniać udostępniania, a
nie publikacji. Protokoły po stworzeniu są udostępnione w Urzędzie.
Radna Irena Furmańska oznajmiła, że są na nagraniu jej wypowiedzi, a w protokole zostają
pominięte i prosi o odpowiedz, dlaczego tak się dzieje.
Przewodniczący Komisji poinformował, iż protokół nie jest stenogramem, a streszczeniem.
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Skarbnik Gminy oznajmił, że zmiana zaproponowana przez Radną Irenę Furmańską będzie
trudna do realizacji w praktyce, ponieważ na BIP trzeba będzie ogłaszać kilka wersji tego
samego protokołu.
Przewodniczący Komisji oznajmił, iż nie wie dlaczego Radna drąży tą sprawę, ponieważ
przy publikacji protokołu jest informacja, kto wnosił jakie poprawki oraz czy Rada przyjęła
protokół, czy nie.
Wójt poinformował, że Urząd nie jest w stanie w ciągu 10 dniu takiego protokołu
przygotować, ponieważ są przypadki kiedy Sesje są co dwa tygodnie i należałoby
dodatkowego pracownika zatrudnić do pisania protokołów.
Radna Irena Furmańska oznajmiła, że ważne jest to co mówi Wójt, ale ważniejsze jest to co
stanowią przepisy wyższego rzędu i Rada musi się dostosować do przepisów, a nie do tego
czy jest wydolność w Urzędzie.
Skarbnik Gminy oznajmił, że przepisy na które powołuje się Radna mówią o udostępnieniu,
a nie o publikacji.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek Radnej Ireny Furmańskiej o pełną
opinie prawną dotyczącą inicjatywy uchwałodawczej oraz opinię Wójta.
Komisja poprzez głosowanie odrzuciła wniosek Radnej głosami: 1 za, 3 przeciw, 1
wstrzymujący.
Radna Irena Furmańska zwróciła się z prośbą do protokolanta, aby w protokole imiennie
zapisać jak głosowali Radni.
Przewodniczący Komisji wyraził zgodę na imienny zapis przebiegu głosowania.
Przebieg głosowania: Radna Irena Furmańska za, Radna Renata Nowosad wstrzymała się od
głosu, Radna Justyna Haliczyn, Radny Tomasz Helicki oraz Radny Stanisław Tokarski
głosowali przeciw.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt zmian w Statucie Gminy Santok
zgodnie z inicjatywą uchwałodawczą Radnej Ireny Furmańskiej.
Opinia Komisji
Komisja negatywnie zaopiniowała projekt zmian głosami: 1 za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący.
Ad. 7
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowana jako podstawa
obliczenia podatku rolnego za 2018 rok na obszarze gminy Santok omówił Skarbnik Gminy.
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W roku 2016 Rada Gminy obniżyła stawkę wyliczoną jako średnią cenę skupu żyta
przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2017r. i Wójt proponuje
pozostawienie stawki podatku na rok 2018 na tym samym poziomie, czyli obniżona zostaje w
stosunku do średniej ceny wyliczonej przez GUS o 2,49 zł i wynosi 50,00 zł za 1 dt.
Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy Rada musi się dostosować do
komunikatu.
Skarbnik udzielił odpowiedzi, że Rada ma prawo obniżyć, a jeżeli nie podejmie czynności w
tej sprawie to obowiązuje stawka GUS.
Radna Irena Furmańska zapytała, z czego wynika prawo do obniżenia kwoty w stosunki do
komunikatu GUS.
Skarbnik udzielił odpowiedzi, że wynika z art. 6 ust 2 i 3 ustawy o podatku rolnym, który
brzmi: „2. Średnią cenę skupu żyta, o której mowa w ust. 1, ustala się na podstawie
komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie do dnia 20 października
roku poprzedzającego rok podatkowy.
3. Rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu określonych w ust. 2, przyjmowanych
jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.”
Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Opinia Komisji
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie - 5 głosami za, 0 przeciw, 0
wstrzymujących.
Ad. 15
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2017 omówił
Skarbnik Gminy.
Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Opinia Komisji
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie - 5 głosami za, 0 przeciw, 0
wstrzymujących.
Ad. 16
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata
2017-2025 omówił Skarbnik Gminy.
Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Opinia Komisji
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Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie
wstrzymujących.

- 5 głosami za, 0 przeciw, 0

Ad. 17
Podczas omawiania punktu 17 porządku obrad tj. „informacje, zapytania, wolne wnioski”
głos zabrali:
Radna Irena Furmańska poprosiła o odpowiedź, dlaczego Przewodniczący Komisji
prowadzi Komisję w kierunku bezprawnego (niepopartego prawem) głosowania przez
Członków Komisji. Radna dodała, że jeżeli Przewodniczący w taki sposób prowadzi obrady
Komisji to według Radnej jest nieprzygotowany do prowadzenia takich tematów.
Przewodniczący Komisji oznajmił, iż jest to zdanie Radnej i nie będzie odpowiadał na
zadane pytanie.
Radna Justyna Haliczyn zwróciła się z pytaniem, czy można wyrównać drogę przy szkole,
ponieważ mieszkańcy zgłaszają taką potrzebę.
Wójt poinformował, że wyśle pracownika Urzędu, aby zbadał stan drogi.
Ad. 18
Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął o
godzinie 1610 posiedzenie Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa.
Przewodniczący Komisji

Protokolant

Stanisław Tokarski

Joanna Krystosik
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