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Protokół nr 60/2018 

Komisja Budżetu Gospodarki i Rolnictwa 

26 lutego 2018r. 

 

  

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu nr 59/2017 z posiedzenia Komisji z dnia 6 lutego 2018r. 

4. Opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów 

położonych w miejscowości Wawrów dz.nr 172/8 na dz.nr 172/10. (projekt 5)  

5. Opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów 

położonych w miejscowości Santok dz. nr 619/1 na działki nr 619/4 i 

619/5.(projekt 6) 

6. Opinia do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia 

od opłat, jak również trybu ich pobierania (projekt 10) 

7. Stanowisko w sprawie źródeł finansowania klubów sportowych oraz 

wydatkowania środków budżetowych w roku 2017.  

8. Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

9. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski  o godz. 

14
05 

dokonał otwarcia posiedzenia komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja 

uczestniczyła w 5-osobowym składzie. (Podczas omawiania punktu 2 do obrad dołączył 

Radny Tomasz Helicki i od tego momentu Komisja obradowała w składzie pełnym – 6 

osobowym) Spoza Komisji udział wzięli: Wójt Gminy Józef Ludniewski, Skarbnik Gminy 

Andrzej Szymczak, Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska, Pani Kierownik OPS Irena 

Dziubałtowska oraz inspektor ds. promocji i komunikacji społecznej Joanna Rogoza-

Chojnacka. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 2 

Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska złożyła wniosek o wycofanie z porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w 

miejscowości Santok dz. nr 619/1 na działki nr 619/4 i 619/5. 

 

Przewodniczący poinformował, iż do porządku obrad chciałby wprowadzić dodatkowe 4 

projekty uchwał dotyczące udzielenia pomocy finansowej powiatowi gorzowskiemu.  

 

Radny Tomasz Helicki dołączył do posiedzenie Komisji (godz. 14
10

). 
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Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu nr 59/2017 z posiedzenia Komisji z dnia 6 lutego 2018r. 

4. Opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów 

położonych w miejscowości Santok dz. nr 619/1 na działki nr 619/4 i 

619/5.(projekt 6) 

5. Opinia do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia 

od opłat, jak również trybu ich pobierania (projekt 10) 

6. Opinia do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi 

gorzowskiemu (dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1365F na odcinku Wawrów 

- Czechów). 

7. Opinia do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi 

gorzowskiemu (dot. wykonania  nakładki bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 

1359F w miejscowości Baranowice, gmina Santok)  

8. Opinia do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi 

gorzowskiemu (dot. przebudowa drogi powiatowej nr 1405F w zakresie budowy 

chodnika w miejscowości Czechów). 

9. Opinia do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi 

gorzowskiemu (dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Wawrów 

– Czechów). 

10. Stanowisko w sprawie źródeł finansowania klubów sportowych oraz 

wydatkowania środków budżetowych w roku 2017.  

11. Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

12. Zakończenie posiedzenia. 

 

Komisja przyjęła proponowany porządek posiedzenia ze zmianami jednogłośnie – 6 

głosami za. 

 

Ad. 3 

Komisja przyjęła protokół z 59 posiedzenia z dnia 6 lutego 2018r. jednogłośnie – 6 głosami 

za. 

 

Ad. 4 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w 

miejscowości Wawrów dz. nr 172/8 na dz. nr 172/10 omówiła Pani Kierownik RGKROŚ 

Halina Garczyńska, która poinformowała, że projekt został przedłożony, ponieważ w 2013 

roku zbudowano drogę z nawierzchnią asfaltową i jej część zbudowano na gruntach 

prywatnych, w związku z tym właściciel działki prywatnej złożył wniosek o uregulowanie 

stanu prawnego.  
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Przewodniczący Komisji poddał przedłożony projekt uchwały pod głosowanie. 

Opinia Komisji 

Komisja poprzez głosowanie wyraziła pozytywną opinię  jednogłośnie – 6 głosami za. 

 

Ad. 5 

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania omówiła 

Pani Kierownik OPS Irena Dziubałtowska. 

 

Uchwała została przedłożona w zawiązku ze zmianą przepisów ustawy o pomocy społecznej i 

stawki godzinowej za usługi i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zmiany w stosunku do 

poprzedniej uchwały z 2015 roku nie są radykalne, ponieważ zmienione zostały warunki, 

które trzeba spełnić, aby otrzymać takie usługi oraz stawka godzinowa. Ponadto Pani 

Kierownik poinformowała, iż uchwała została zatwierdzona przez prawnika.  

 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, kto te usługi świadczy, czy są to 

pracownicy OPS. 

 

Pani Kierownik OPS Irena Dziubałtowska udzieliła odpowiedzi, że przy usługach 

opiekuńczych nie ma innej formy zatrudnienia niż umowa zlecenie, zatrudniane są osoby, 

które nie są pracownikami OPS. Godzinowa  stawka określona w rozporządzeniu to 13,70 zł 

za usługi opiekuńcze, a Pani Kierownik w uchwale proponuje 15 zł, ponieważ stawka 13,70 zł 

jest za niska i nie ma chętnych osób do wykonywania tej pracy.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż przedłożony projekt jest całkiem inny niż ten, który 

był przedłożony w 2015 roku. Radna zwróciła uwagę na następujące kwestie: 

 w podstawie prawnej nie ma wskazanego art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy 

społecznej, 

 w §3 ust. 2 w tabelce, gdzie jest zapis „wyrażone w procentach przedziały kryterium 

dochodowego ustalonego na podstawie ustawie o pomocy społecznej” – nie ma 

wskazanego przepisu na podstawie którego OPS będzie działał, Radna proponuje 

zapisać art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2, 

 §2 ust. 2 pkt 1 jest powiedziane, że do wniosku o usługę musi być dołączone 

zaświadczenie lekarskie o rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności osoby 

zainteresowanej. Radna zwróciła się z pytaniem, kto w OPS będzie oceniał jaką 

usługę specjalistyczną należy przyznać takiej osobie, bo według Radnej zamiast 

zaświadczenia, powinno być zlecenie lekarza specjalisty, który powinien określić jaką 

usługę dana osoba potrzebuje i na jaki okres, 

 Radna zapytała, czy OPS takie usługi może zlecić w dni wolne od pracy, ponieważ są 

takie schorzenia, które wymagają nieprzerwalnej opieki i taki zapis powinien znaleźć 

się u uchwale, 
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 nie ma zapisu dotyczącego przypadku, kiedy nastąpi zgon osoby, która miała 

przyznaną taką usługę, Radna zaproponowała, aby we wskazanym przypadku nie 

żądać od rodziny zwrotu pieniędzy, 

 nie ma zapisu dotyczącego przypadku, kiedy najbliższy członek rodziny, korzysta ze 

specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego, Radna uważa, że 

w takim przypadku, gmina nie może przeznaczać dodatkowych  pieniędzy na ten sam 

cel i powinno to być wyłączone,  

 

W związku z powyższym Radna proponuje dodać następujące poprawki: 

 w podstawie prawnej dodać zapis art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej, 

 §2 ust. 2 pkt 1 słowo „zaświadczenie” zamienić „zlecenia”, 

 w §3 ust. 2 w tabelce gdzie jest zapis „wyrażone w procentach przedziały kryterium 

dochodowego ustalonego na podstawie ustawie o pomocy społecznej” dodać art. 8 

ust. 1 pkt 1 lub 2, 

 dodać zapis: „nie pobiera się odpłatności za usługi opiekuńcze w tym 

specjalistyczne usługi opiekuńcze za miesiąc, w którym nastąpił zgon 

świadczeniobiorcy”  

 dodać zapis: „usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nie będą 

świadczone osobom, którego najbliższy członek rodziny korzysta ze specjalnego 

zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego na osobę ubiegającą się o 

usługę”. 

 

Pani Kierownik OPS Irena Dziubałtowska poinformowała, iż nie widzi przeciwwskazań do 

wprowadzenia uwag Radnej Ireny Furmańskiej, jednak musi je skonsultować z prawnikiem. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniesienie uwag Radnej Ireny 

Furmańskiej.  

Opinia Komisji 

Komisja w drodze głosowania wyraziła zgodę na wniesienie uwag jednogłośnie – 6 głosami 

za.  

Komisja ustaliła, iż spotka się w przerwie Sesji Rady Gminy w celu omówienia projektu 

uchwały po poprawkach skonsultowanych z prawnikiem.  

 

Ad. 6 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi gorzowskiemu omówił 

Skarbnik Gminy. 

Projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu w formie 

dotacji celowej, do kwoty 50.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1365F na odcinku Wawrów - Czechów (dokumentacja projektowa)”. Podstawą 

przekazania środków finansowych jest umowa określająca przeznaczenie i zasadę rozliczenia 

środków. 
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Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie 

Opinia Komisji 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu jednogłośnie – 6 

głosami za. 

 

Ad. 7 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi gorzowskiemu omówił 

Skarbnik Gminy. 

 

Projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu w formie 

dotacji celowej  do kwoty 100.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Wykonanie  

nakładki bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1359F w miejscowości Baranowice, gmina 

Santok”. Podstawą przekazania środków finansowych jest umowa określająca przeznaczenie 

i zasadę rozliczenia środków. 

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie 

Opinia Komisji 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu jednogłośnie – 6 

głosami za. 

 

Ad. 8 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi gorzowskiemu omówił 

Skarbnik Gminy. 

 

Projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu w formie 

dotacji celowej do kwoty 60.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1405F w zakresie budowy chodnika w miejscowości Czechów (dokumentacja 

projektowa i roboty budowlane)”. Podstawą przekazania środków finansowych jest umowa 

określająca przeznaczenie i zasadę rozliczenia środków. 

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie 

Opinia Komisji 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu jednogłośnie – 6 

głosami za. 

 

Ad. 9 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi gorzowskiemu omówił 

Skarbnik Gminy. 
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Projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu w formie 

dotacji celowej do kwoty 968.106,50 zł na realizację zadania pod nazwą: „Program rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 - przebudowa drogi 

powiatowej nr 1406F na odcinku Wawrów - Czechów”. Podstawą przekazania środków 

finansowych jest umowa określająca przeznaczenie i zasadę rozliczenia środków. 

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie 

Opinia Komisji 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu jednogłośnie – 6 

głosami za. 

 

Ad. 11 

Podczas omawiania pkt 11 porządku obrad tj. „Informacje, zapytania, wolne wnioski” głos 

zabrali: 

 

Wójt poinformował, że: 

 wspólnie z gminą Rüdersdorf będzie składany wniosek w ramach dziedzictwa 

kulturowego na II etap modernizacji grodziska, 

 rozstrzygnięto przetarg na równanie dróg, część dróg będzie wykonanych w 

technologii stabilizacji podłoża, 

 rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji w Lipkach Wielkich, 

 zostanie ogłoszony przetarg na budowę ścieżki rowerowej Wawrów os. Bermudy oraz 

na I etap rewitalizacji grodziska, 

 pozostałe przetargi zostały rozstrzygnięte, 

 

Radna Irena Furmańska poprosiła, aby Wójt powiedział coś na temat unii światłowodowej. 

 

Wójt  poinformował, że jest to projekt współfinansowany przez Unię Europejską. Firma 

Orange będzie montowała światłowody we wszystkich gminach. Firma doprowadzi kable do 

domu, jednak właściciel będzie zobowiązany do podpisania umowy z Orange na korzystanie z 

usług.  Osoby zainteresowane muszą wypełnić deklarację, która jest do pozyskania w punkcie 

informacyjnym Urzędu Gminy oraz do pobrania na stronie internetowej Urzędu.  

 

Przewodniczący Komisji ogłosił przerwę (godz. 14
50

) 

Po przerwie kontynuowano obrady według porządku obrad (godz. 15
05

) 

 

W trakcie przerwy posiedzenie opuściła Radna Irena Furmańska. Od tego momentu 

Komisja obradowała w 5 osobowym składzie. 

 

Ad. 10 

Informację o inwestycjach i remontach wykonanych w roku 2017 na obiektach sportowych 

przedstawił Skarbnik Gminy. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
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Skarbnik Gminy ponadto poinformował, że wspólnie z prezesami Klubów uzgodnione 

zostało, aby całoroczną dotacje rozdzielić na dwa konkursy i udzielać jej w pierwszym i 

drugim półroczu, ze względu na to, że sezon piłkarski funkcjonuje systemem jesień – wiosna. 

Zdarzało się, że jak kluby otrzymywały dotacje jednorazowo na początku roku, a po 

zakończeniu sezonu  w czerwcu, niektóre kluby awansowały to miały niewystarczające 

środki, a inne spadały i miały do wykorzystania większą pulę. Wysokość dotacji zależy od 

klasy rozrywkowej w której gra dany klub sportowy.  

 

Joanna Rogoza-Chojnacka przedstawiła informację dotyczącą wysokości przyznanych 

dotacji poszczególnym klubom (informacja stanowi załącznik do protokołu) oraz zwróciła się 

do przedstawicieli klubów z prośbą o dokładne czytanie ogłoszeń o konkursach, ponieważ 

składane oferty często są niekompletne. Ponadto kluby nie dotrzymują terminów przy 

rozliczeniach.  

 

Radny Jerzy Stępień zwrócił się z pytaniem, czy kluby które się nie rozliczyły zostały 

dopuszczone do konkursu, ponieważ kiedyś nie były dopuszczane, aby zdyscyplinować 

kluby.  

 

Joanna Rogoza-Chojnacka odpowiedziała, że kluby rozliczyły się przed konkursem, a 

dokumenty finansowe, które nie były dołączone do oferty zostały uzupełnione.  

 

Przedstawiciel Klubu z Lipek Wielkich Pani Jolanta Kruszyna oznajmiła, aby zamiast 

straszyć karami można by zorganizować szkolenie dla nowych działaczy w klubach., 

ponieważ jest to ich praca w czynie społecznym.  

 

Przewodniczący Komisji oznajmił, iż analizował rozliczenia i interesuje go kwestia 

osobowego wkładu finansowego i zwrócił się z pytaniem, czy kluby pozyskują środki 

zewnętrzne poza dotacjami i jakiej są wysokości. 

 

Przedstawiciel Klubu z Lipek Wielkich Jolanta Kruszyna oznajmiła, że do wkładu 

osobowego wchodzą wszelakie usługi wykonywane przez osoby w czynie społecznym np. 

prace związane z  utrzymaniem boiska, czy też ratownik medyczny, który musi być na 

każdym meczu.  

 

Przedstawiciel Klubu ze Starego Polichna Michał Muszyński poinformował, iż w ich 

klubie odbywa się to podobnie jak w Lipkach Wielkich i jest to praca w czynie społecznych 

wykonywana przez osoby zaangażowane w działalność klubu.  

 

Przewodniczący Komisji oznajmił, iż szkoda, że nie ma przedstawiciela klubu sportowego z 

Janczewa, ponieważ mają wykazany wkład osobowy  przeznaczany na  szkolenia 

zawodników podczas gdy pozostałe kluby przeznaczają na to środki z dotacji.  
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Skarbnik Gminy poinformował, iż jeden z działaczy w klubie trenuje grupę młodzieżową 

nieodpłatnie, na podstawie umowy wolontariackiej. Ponadto Skarbnik oznajmił, iż kluby 

wykazują wkład osobowy, aby zachować procentowy udział zgodny z przepisami, co nie 

oznacza, że ten wkład nie jest większy.  

 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, czy gmina nie ma wglądu do środków 

pozyskiwanych przez kluby od sponsorów lub z innych źródeł. 

 

Skarbnik poinformował, iż wgląd powinien być i te dodatkowe środki powinny być 

wykazane w sprawozdaniach finansowych. 

 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, czy kluby posiadają status organizacji 

pożytku publicznego. 

 

Skarbnik udzielił odpowiedzi, że aby kluby mogły pozyskać status organizacji pożytku 

publicznego musiałyby spełnić bardzo dużo wymogów i prezesi mieliby jeszcze więcej 

obowiązków, natomiast poprzez Okręgowy Związek Piłki Nożnej kluby mogą pozyskiwać 

1% z podatku.  

 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem do Przedstawicieli klubów, jakie mają 

problemy i oczekiwania jeżeli chodzi o współprace z gminą, a także potrzeby związane z 

infrastrukturą sportową.  

 

Przedstawiciel Klubu z Lipek Wielkich Jolanta Kruszyna oznajmiła, że płyta na boisku w 

Lipkach Wielkich był robiona najwcześniej i ze względu na nietypowy teren i umiejscowienie 

boiska będzie wymagała remontu. Klub ma największy problem z kosiarką, która wymaga 

ciągłych napraw. Pani Jolanta Kruszyna oznajmiła, iż środki otrzymywane z dotacjami nie są 

duże, ale dodatkowo mają wsparcie od sołectwa, które przeznacza środki z funduszu 

sołeckiego na potrzeby klubu, np. przenośne bramki.  

 

Przedstawiciel Klubu ze Starego Polichna Michał Muszyński oznajmił, iż dotacja którą 

klub otrzymuje z gminy są to środki, które swobodnie pozwalają na grę w A klasie, natomiast 

jeżeli chodzi o utrzymanie obiektu, czy jego modernizację to działacze klubu muszą 

wykonywać te prace na własny koszt lub pozyskiwać sponsorów. Planowane inwestycje to 

zakup nowych krzeseł plastikowych oraz budki dla rezerwowych, pod warunkiem, że uda się 

uzyskać dodatkowe środki. Ponadto przedstawiciele klubu będą rozmawiać z Wójtem na 

temat umiejscowienia trybun dla 300 osób, gdyż klub znalazł sponsora i są możliwości, 

ponieważ teren trzeba zagospodarować, gdyż wykorzystywany jest przez dzieci w sposób 

niewłaściwy i niedozwolony. Klub ma problemy ze zraszaczami, które źle działają oraz z 

kretami. 
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Przedstawiciel Klubu z Santoka Artur Szymczak oznajmił, iż działacze klubu w roku 

bieżącym planują zagospodarować trybuny. Ponadto każdy klub czeka znaczny wydatek na 

wiosnę, którym jest aeracja płyty boiska. 

 

Przedstawiciel Klubu z Lipek Wielkich Jolanta Kruszyna wyraziła zdanie, iż gdyby nie to, 

że wiele osób jest zaangażowanych w działalność klubu i funkcjonowanie boiska i szatni to 

obiekty na pewno nie wyglądałyby tak jak w chwili obecnej.   

 

Komisja wypracowała stanowisko, iż będzie na wniosek klubów wnioskowała                    

o przeprowadzenia szkolenia w zakresie rozliczeń finansowych przez Urząd Gminy.  

 

Przewodniczący Komisji poddał przedłożone informacje pod głosowanie. 

Opinia Komisji 

Komisja w drodze głosowania wypracowała pozytywną opinię do przedłożonych informacji.  

 

Ad. 7 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 16
20

 posiedzenie Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa. 
 

 

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Krystosik            Stanisław Tokarski 


