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Porządek posiedzenia:
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Opinia w sprawie informacji z działalności Instytucji Kultury-GOK i bibliotek
w zakresie wykonania budżetu za 2017 rok i plan budżetu na rok 2018.
Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2018 rok.
Informacje, zapytania, wolne wnioski.
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 5-osobowym składzie (podczas omawiania pkt 3 porządku obrad dołączył
Radny Tomasz Helicki i od tego momentu komisja obradowała w pełnym 6-osobowym
składzie). Spoza Komisji udział wzięli: Sekretarz Gminy Paweł Pisarek, Skarbnik Gminy
Andrzej Szymczak, Dyrektor GOK Pani Sylwia Dobrzyńska oraz Główna Księgowa CUW
Pani Maria Dorna.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 2
Przewodniczący Komisji poinformował, że Skarbnik w dniu dzisiejszym przedłożył dwa
projekty uchwał i wnosi o wprowadzenie ich do porządku obrad:
 projekt w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2017,
 projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata
2017-2025,
Ponadto do porządku obrad wprowadzony zostanie za zgodą Komisji projekt uchwały
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Santoku.
Porządek posiedzenia po zmianach:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Opinia w sprawie informacji z działalności Instytucji Kultury-GOK i bibliotek
w zakresie wykonania budżetu za 2017 rok i plan budżetu na rok 2018.
4. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Santoku.
5. Projekt w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2017.
6. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata
2017-2025.
7. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2018 rok.
8. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
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9. Zakończenie posiedzenia.

Komisja przyjęła przedstawiony porządek posiedzenia ze zmianami jednogłośnie – 5
głosami za.
Ad. 3
Informację z działalności Instytucji Kultury-GOK i bibliotek w zakresie wykonania budżetu
za 2017 rok i plan budżetu na rok 2018 przedstawiła Dyrektor GOK Pani Sylwia
Dobrzyńska.
Teksty informacji oraz planu budżetu stanowią załączniki do protokołu.
Dyrektor GOK Pani Sylwia Dobrzyńska ponadto przedstawiła stan zatrudnienia
w instytucji.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, ile kosztowało instytucję kultury
zatrudnienie instruktorów prowadzących zajęcia w GOK.
Główna Księgowa CUW Maria Dorna (prowadząca księgowość GOK) odpowiedziała, że
na instruktorów zatrudnionych na umowę zlecenie GOK zaplanował 73 657 zł, a wydatkował
38 841 zł na dzień 30 listopada.
Przewodniczący Komisji zapytał, jaka była przyczyna niewykonania budżetu, ponieważ jest
kilka pozycji, gdzie planowano zatrudnienie instruktora, a nie wykorzystano środków co
oznacza, że działania się nie odbyły.
Dyrektor GOK Pani Sylwia Dobrzyńska odpowiedziała, że GOK jest instytucją „żywą”,
gdzie nie da się dokładnie przewidzieć działań, wiele niezaplanowanych dochodzi, ponieważ
zdarza się, że ktoś wyjdzie z ciekawą propozycją lub ofertą. Należy wtedy z czegoś
zrezygnować, aby w to miejsce podjąć inne działania.
Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż odbiera bardzo pozytywnie wyjaśnienia Pani
Dyrektor, ponieważ wchodziły inne projekty, bardziej atrakcyjne, a należało się zmieścić
w budżecie, dlatego Pani Dyrektor podejmowała działania, które były bardziej atrakcyjne,
potrzebne i cieszyły się większym zainteresowaniem.
Przewodniczący Komisji oznajmił, iż ocenia działania instytucji pod względem finansów
i stwierdza, że nie ma w instytucji zatrudnionego żadnego instruktora na etat, a według
Przewodniczącego taki powinien być, ponieważ dużo środków wydaje się na umowy zlecenia
dla instruktorów.
Dyrektor GOK Pani Sylwia Dobrzyńska odpowiedziała, że zatrudnienie instruktora na etat
nie rozwiąże sprawy, ponieważ nie da się zatrudnić jednego instruktora od wszystkiego,
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natomiast zgadza się z tym, że instruktor jest potrzebny. Pani Dyrektor ogłosiła konkurs na
animatora kultury, jednak nie zgłosiła się odpowiednia osoba, dlatego posiłkuje się umowami
zlecenie.
Radny Tomasz Helicki dołączył do posiedzenia Komisji (godz. 1020). Od tego momentu
Radni obradowali w składzie pełnym- 6-osobowym.
Sekretarz oznajmił, że osoba na stanowisku instruktora nie rozwiąże problemu, ponieważ
kim by nie była to i tak ta osoba nie zapewni wszystkich form działalności kulturalnych GOK,
a jeżeli do każdej dziedziny miałby być zatrudniony instruktor to lepiej zatrudniać ich na
umowę zlecenie. Instytucja Kultury w Santoku jest małą instytucją i nie ma takiego
„przerobu”, aby instruktorzy przez 40 godzin w tygodniu mogli prowadzić zajęcia np.
muzyczne, więc i tak trzeba będzie posiłkować się instruktorami na umowę zlecenie.
Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż należy wziąć pod uwagę fakt, że Pani Dyrektor
zarządza instytucją kultury dopiero jeden pełny rok, który jest czasem na badanie rynku,
rozeznanie potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców i patrząc na to co zostało zrobione, to
według Radnej jest bardzo dobrze.
Dyrektor GOK Pani Sylwia Dobrzyńska oznajmiła, iż zatrudnieni instruktorzy, nie
wykonują tylko i wyłącznie swojej pracy, ale identyfikują się z instytucją i uczestniczą
również w innych działaniach, są zawsze do dyspozycji.
Radny Jerzy Stępień wyraził zdanie, iż środki które miałby być przeznaczone na etatowego
instruktora lepiej przeznaczyć dla osób z zewnątrz, aby zatrudniać dobrych instruktorów.
Dyrektor GOK Pani Sylwia Dobrzyńska oznajmiła, że animator kultury, o którym mówił
Przewodniczący jest potrzebny, ponieważ jedna osoba zatrudniona w GOK odpadnie, gdyż
będzie zajmowała się administracją. Ponadto Pani Dyrektor poinformowała, że poza
programowo GOK zrealizował dwa duże projekty tj.; „Ocalić wspomnienia” oraz „Bajki
lubuskie”.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, ile GOK pozyskał środków z zewnątrz
razem z projektami.
Dyrektor GOK Pani Sylwia Dobrzyńska odpowiedziała, że jest to kwota 120 000 zł,
w której mieszczą się dwa projekty tj.: „igrzyska sportowe” i „plener malarski” oraz
pozyskano 3 796 zł z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Natomiast projekt
„ocalić wspomnienia” nie przechodził przez GOK jako koszty, ponieważ projekt ten
rozliczało Regionalne Centrum Animacji i Kultury.
Przewodniczący Komisji wyraził zdanie, iż projekt „ocalić wspomnienia” był bardzo fajną
i wzruszającą imprezą.
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Sekretarz dodał, że realizowano także dwa duże projekty tj. dożynki i „Dni Grodu Santok”,
przy czym projekty pisała i rozliczała gmina, ale były one realizowane ze środków
zewnętrznych.
Radny Jerzy Stępień wyraził zdanie, iż jest bardzo duża różnorodność działań
prowadzonych w GOK i są one kierowane do mieszkańców w każdej grupie wiekowej. GOK
zaczął także współpracować z różnymi instytucjami administracji, a także poza nią, gdyż
w działania zaangażowano także Rady Sołeckie oraz Koła Gospodyń co przyczynia się do
integracji mieszkańców.
Dyrektor GOK Pani Sylwia Dobrzyńska poinformowała, iż otrzymała zaproszenie do
partnerstwa od Uniwersytetu III Wieku, który stara się o dofinansowanie z Urzędu Miasta,
które przyjęła i jeżeli uda się pozyskać dofinansowanie to impreza będzie organizowana
w Santoku.
Radna Irena Furmańska poinformowała, iż widzi dużą pracę, gdyż pamięta jak Rada
oceniała działalność GOK przed przyjściem Pani Dyrektor i widoczna jest ogromna praca,
szczególnie Pani Dyrektor, która musiała przełamywać bariery, aby do tego dojść. Radna
pogratulowała Pani Dyrektor.
Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika o informację dotyczącą wydatków na GOK
w latach 2014, 2015 i 2016, ponieważ na 2017 dotacja z budżetu Gminy wynosiła 844 510 zł.
Skarbnik poinformował, iż w 2016 roku dotacja dla instytucji wynosiła ok. 382 tyś. zł,
jednak był to niepełny rok działania instytucji, a na zwiększenie tej dotacji wpłynęły dwa
duże projekty tj. „igrzyska sportowe” oraz „plener malarski”, za które GOK otrzyma zwrot
środków w roku 2018. W 2014 razem z salami i bibliotekami gmina przeznaczyła na GOK
792 tyś. zł, w 2015 była to kwota 637 tyś. zł., a w 2016 - 966 zł.
Sekretarz oznajmił, że w tych kwotach zawarte są projekty np. „85-lecie baszty”, czy „Dni
Grodu Santok”, które zostały uwzględnione w kosztach, a w późniejszym czasie były zwroty.
Skarbnik oznajmił, że w roku 2016 należy odjąć wydatki inwestycyjne w kwocie 83 tyś. zł,
ponieważ były to koszty poniesione w związku z przygotowaniem dokumentacji projektowej
termomodernizacji sal wiejskich. Po odjęciu tych kosztów na działalność bieżącą w roku 2016
przeznaczono 883 tyś. zł.
Sekretarz oznajmił, że należy wziąć pod uwagę fakt, że w 2015 roku pieniądze wydatkowane
na GOK przeznaczane były jedynie na pensje pracowników i utrzymanie sal, a merytorycznej
działalności nie było. Natomiast w tej chwili w tych pieniądzach jest utrzymanie bazy, która
została zmniejszona, ponieważ zasoby komunalne powinny obciążać gospodarkę komunalną,
a nie działalność kulturalną.
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Przewodniczący Komisji oznajmił, iż nie można powiedzieć, że w 2014 nic się nie działo,
ponieważ działalność kulturowa była, jednak była ograniczona środkami finansowymi.
Aktualny budżet GOK jest większy o 200 000 zł, za które można zrealizować te wszystkie
imprezy, które obecnie się odbywają.
Sekretarz poinformował, iż nie podziela zdania Przewodniczącego, ponieważ dawne imprezy
nie cieszyły się takim zainteresowaniem i zaangażowaniem sołectw jak obecne. Na ostatnich
dożynkach wystawiło się 12 z 15 sołectw. Sekretarz dodał, że można powiedzieć, że to
wszystko kosztuje, jednak należy określić, czy chcemy to robić, bo jeżeli gmina nie
dofinansuje różnych form działalności ludzi, którzy się wystawiają i tworzą także tę imprezę
to tych imprez nie będzie.
Skarbnik dodał, że w 2015 roku na wynagrodzenia i pochodne gmina przeznaczyła 370 tyś.
zł, w tej chwili instytucja kultury ma w planie na GOK, biblioteki i działalność orlika 326 tyś.
zł, więc nie ma dużej różnicy na wynagrodzeniach, a działalność instytucji jest widoczna.
Wzrost wydatków związany jest z podniesieniem jakości oraz ze zwiększeniem rozmiarów
działalności.
Radny Jerzy Stępień wyraził zdanie, że kultura jest jak oświata tzn., że jeżeli się jej nie
doinwestuje to nie będzie dobrych efektów.
Przewodniczący Komisji oznajmił, iż zgadza się ze swoim przedmówcą, ale przy
debatowaniu o utworzeniu instytucji kultury argumentem przemawiającym za jej
utworzeniem było to, iż miały być większe oszczędności i mniejsze nakłady. Przewodniczący
oznajmił, iż był przeciwny utworzeniu instytucji.
Radna Irena Furmańska zwróciła uwagę, że nie można patrzeć jedynie na sprawozdanie
finansowe, a należy jednocześnie przekładać na to co się w GOK zrobiło. Radna uważa,
że patrząc na rozliczenie roku 2017 i na plan roku 2018 należy spojrzeć na informacje
o działalności GOK. Dotacja musi iść w parze z tym co się działo, a to co się działo w 2017
roku ma przełożenie w sprawozdaniu finansowym. Radna jest szczęśliwa, że głosowała za
powstaniem instytucji oraz że Pani Dyrektor ma tyle energii, bo jeden rok nie pokaże tego co
jest w zamyśle i to co chce zrealizować, należy dać Jej jeszcze czas. Dla Radnej przedłożona
informacja i sprawozdanie wskazuje na to, że dzieje się bardzo dobrze.
Dyrektor GOK Pani Sylwia Dobrzyńska dodała, że chciałaby, aby w GOK odbywały się
koncerty, za które ludzie chcieliby zapłacić, ale żeby tak było to muszą przyjść i zobaczyć, że
to jest fajne. Wyjazdy na takie koncerty do innych miast cieszą się dużym zainteresowaniem
pomimo kosztów. Natomiast, aby przyszli do GOK muszą zobaczyć, że nie trzeba jechać np.
do Poznania, czy Gorzowa i żeby tak się stało to w tej chwili płaci za to GOK.
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Sekretarz oznajmił, iż Przewodniczący poinformował jakie miał zdanie na temat utworzenia
instytucji i zwrócił się z pytaniem, jakie jest obecnie zdanie Przewodniczącego w tej materii.
Przewodniczący Komisji udzielił odpowiedzi, iż ma mieszane odczucia, ponieważ uważa, że
instytucja powinna mieć zatrudnionego instruktora na stałe. Ponadto miały być utworzone
kółka, które będą się same finansowały, a w tej chwili tego nie ma.
Dyrektor GOK Pani Sylwia Dobrzyńska oznajmiła, że odbywa się kółko taneczne, za które
ludzie płacą, kółko plastyczne i malarskie jest bezpłatne, ale może z czasem Pani Dyrektor
wprowadzi opłaty, natomiast zajęcia gimnastyczne dla seniorów i fitness są bezpłatne i nie
generują kosztów, ponieważ prowadzi je Pani Dyrektor.
Radna Irena Furmańska oznajmiła, że są w gminie osoby utalentowane i warto byłoby ich
promować lub zorganizować spotkanie, aby Ci ludzie wyszli z domów i zaprezentowali swoje
talenty.
Sekretarz oznajmił, iż są różne opcje działania, bo można zorganizować przegląd talentów,
ponieważ są to talenty sceniczne jak i manualne.
Podczas omawiania planu budżetu instytucji kultury na rok 2018 pytania zadawał
Przewodniczący Komisji, który nie wniósł uwag do wyjaśnień Pani Dyrektor GOK.
Skarbnik dodał, że w momencie powstania instytucji bardzo dużo czasu i energii pochłonęła
Panią Dyrektor organizacja, ponieważ należało wszystkie regulaminy nowopowstałej
instytucji stworzyć i dopiero w 2017 wypracowano pewne schematy w relacji Urząd –
instytucja kultury.
Sekretarz poinformował, że cała zmiana w sferze kultury nastąpiła w sposób ewolucyjny
i nieagresywny, dlatego że jedyną osobą, która straciła pracę była dotychczasowa Pani
Kierownik oraz jeden pracownik, którzy mieli od razu zaproponowaną pracę w OPS,
a pozostali pracownicy utrzymali swoje stanowiska i zachęca się te osoby różnymi formami,
aby się przekwalifikowały oraz nabywały kolejnych umiejętności.
Radna Irena Furmańska oznajmiła, że popiera to o czym mówił Sekretarz, ponieważ było
to widoczne na festynie w Czechowie, gdzie pracownice GOK przyjeżdżały, doglądały
prawidłowego zabezpieczenia oraz bardzo się udzielały poprzez zabawę z dziećmi
i zagospodarowały im czas tak, aby dzieci się nie nudziły.
Sekretarz dodał, że w ramach etatów w GOK bieżąca działalność jest stale zapewniona
i systematyczna, a zaprezentowane działania są działami dodatkowymi poza działalnością
bieżącą wykonywaną przez pracowników GOK.
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Dyrektor GOK Pani Sylwia Dobrzyńska poinformowała, że w tym roku trzynaście rodzin
z terenu gminy Santok otrzymało pomoc w ramach „Szlachetnej Paczki” na kwotę 30 000 zł.
Jest to akcja znana w całej Polsce i rodziny z gminy były włączane do akcji w latach
poprzednich, ale nie na taką skalę, ponieważ te rodziny ktoś musi zgłosić i tym roku
zaangażował się w to GOK.
Przewodniczący Komisji oznajmił, że uwagi przytoczone przez Sekretarza i Skarbnika
podbudowały działalność GOK w Jego ocenie, ponieważ były bardzo trafne.
Radny Jerzy Stępień oznajmił, że chciałby, aby przy okazji odbywania się Festiwalu Kultury
Kresowej w Gorzowie zaprosić wykonawców do Santoka.
Dyrektor GOK Pani Sylwia Dobrzyńska stwierdziła, że jest to temat, który ma w zamyśle.
Przewodniczący Komisji poddał przedłożone informacje pod głosowanie.
Opinia Komisji
Komisja pozytywnie opiniuje przedłożone informacje jednogłośnie – 6 głosami za.
Ad. 4
Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Santoku omówił
Sekretarz Gminy.
Szkoła wyszła z inicjatywą nadania imienia i uchwałę w tej sprawie podjęła Rada
Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski, uzyskano również zgodę Fundacji
Generał Elżbiety Zawadzkiej oraz rodziny na nadanie Szkole Podstawowej w Santoku imienia
gen. Bryg. prof. Elżbiety Zawadzkiej. Nadanie imienia jest planowane na marzec 2018r.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, to organ prowadzący w tym zakresie podejmuje
decyzję i w związku z tym przedłożono projekt uchwały.
Radny Tomasz Helicki wyraził zdanie, że nadawanie szkole imienia bohaterów
patriotycznych średnio mu się podoba i wolałby, aby nazwa szkoły dotyczyła postaci
związanej z rozwojem nauki, czy języka polskiego.
Sekretarz dodał, że proponowana postać jest jednocześnie profesorem, więc jest związana
z nauką.
Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż nie do końca zgadza się z Radnym Tomaszem
Helickim, ponieważ w dzisiejszych czasach takie wartości jak patriotyzm, odwaga, czy
wolność odpowiedzialność zanikają. Dając młodzieży patrona, który miał odwagę oddawać
swoje życie dla ojczyzny jest bardzo dobrym i potrzebnym działaniem.
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Sekretarz wyraził zdanie, że ważne jest, iż wybór postaci, która została przedstawiona
wyszedł ze środowiska szkolnego, co połączyło brać pedagogiczną, uczniowską oraz
rodzicielską i jest dobrą ideą.
Radny Jerzy Stępień poinformował, że szkoła miała 2-3 propozycje. Młodzież szkolna
bardzo dokładnie badała biografie tych postaci i na tej podstawie uczniowie zadecydowali,
którą postać chcą wybrać.
Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Opinia Komisji
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie - 6 głosami za, 0 przeciw, 0
wstrzymujących.
Ad. 5
Projekt w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na
Skarbnik Gminy.

rok 2017 omówił

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Opinia Komisji
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie - 6 głosami za, 0 przeciw, 0
wstrzymujących.
Ad. 6
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 20172025 omówił Skarbnik Gminy.
Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Opinia Komisji
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie - 6 głosami za, 0 przeciw, 0
wstrzymujących.
Ad. 7
Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2018 rok.
Przewodniczący Komisji przedłożył Członkom Komisji propozycję planu pracy.
Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż nie ma uwag co do tematów planu pracy, natomiast
ma uwagę do zapisów, ponieważ zgodnie ze Statutem Gminy Komisja wyraża swoje
stanowisko, dlatego nie powinno być takich zapisów jak analiza, czy ocena.
Plan pracy Komisji z uwzględnionymi zmianami przez Komisję stanowi załącznik do
protokołu.
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Przewodniczący Komisji poddał plan pracy Komisji Budżetowej na rok 2018 ze zmianami
pod głosowanie.
Opinia Komisji
Komisja przyjęła plan pracy ze zmianami jednogłośnie – 6 głosami za.
Ad. 8
Podczas omawiania punktu 8 porządku obrad tj. „informacje, zapytania, wolne wnioski” głos
zabrali:
Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż na poprzednim posiedzeniu Komisji poruszono temat
paczek i w związku z tym Radna zadała sobie trud i sprawdziła, czy z funduszu sołeckiego
można robić paczki i wywnioskowała, że z funduszu sołeckiego powinny być realizowane te
zadania, które mogą być realizowane w ramach budżetu gminy. Paczki świąteczne dla dzieci
nie są zadaniami gminy i w związku z tym wydatkowanie funduszu sołeckiego jest
wydatkowaniem niecelowym i Radna oczekuje, aby Skarbnik zajął stanowisko w tej kwestii.
Skarbnik poinformował, że Rady Sołeckie przeznaczają środki na organizację spotkań
integracyjnych co jest zapisane w uchwale każdej Rady i w ramach tego zakupują różne
artykuły spożywcze przeznaczone na organizację tych spotkań.
Sekretarz oznajmił, że Radna Irena Furmańska ma rację i paczek nie można robić z funduszu
sołeckiego. Paczki są formą pomocy i powinny być realizowane przez OPS.
Ad. 9
Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął
o godzinie 1230 posiedzenie Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa.
Przewodniczący Komisji

Protokolant

Stanisław Tokarski

Joanna Krystosik

9

