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Protokół nr 63/2018 

Komisja Budżetu Gospodarki i Rolnictwa 

23 kwietnia 2018r. 

 

  

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu nr 62/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu Gospodarki i 

Rolnictwa.  

4. Stanowisko w sprawie sprawozdania z działalności jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych i Obrony Cywilnej za 2017r. oraz analiza nowego programu 

funkcjonowania jednostek w systemie terytorialnego bezpieczeństwa.  

5. Opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie darowizny 

nieruchomości na cele publiczne na rzecz Powiatu Gorzowskiego.  

6. Opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy.  

7. Opinia do projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Santok za okres 

2016-2017.  

8. Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

9. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski  o godz. 

11
05 

dokonał otwarcia posiedzenia komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja 

uczestniczyła w 5-osobowym składzie (Radny Tomasz Helicki dołączył do posiedzenia 

Komisji w trakcie omawiania pkt 4 porządku obrad i od tego momentu Komisja obradowała 

w składzie pełnym – 6 osobowym). Spoza Komisji udział wzięli: Wójt Gminy Józef 

Ludniewski, Sekretarz Gminy Paweł Pisarek, Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak, Kierownik 

RGKROŚ Halina Garczyńska, Referent ds. obrony cywilnej Łukasz Bak oraz Komendant 

Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych Hubert Żurawski. 

 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji zaproponował wprowadzenie do porządku obrad dwóch punktów: 

 jako punkt 8 - projekt uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z sali wiejskich 

oraz przekazania Wójtowi Gminy Santok uprawnień w zakresie ustalania cen i opłat 

za korzystanie z sali wiejskich na terenie Gminy Santok, 

 jako punkt 9 – stanowisko w sprawie wniosku mieszkańców o nadanie imienia 

promenadzie w Santoku. 

 

Przewodniczący Komisji podał pod głosowanie wprowadzenie uchwały jako punkt 8 do 

porządku obrad. 

Komisja w drodze głosowania wprowadziła uchwałę jednogłośnie – 5 głosami za. 
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Przewodniczący Komisji poddał pod głosowania wprowadzenia jako punkt 9 - stanowisko w 

sprawie wniosku mieszkańców o nadanie imienia promenadzie w Santoku. 

Komisja w drodze głosowania wprowadziła punkt 9  jednogłośnie – 5 głosami za. 

 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu nr 62/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu Gospodarki i 

Rolnictwa.  

4. Stanowisko w sprawie sprawozdania z działalności jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych i Obrony Cywilnej za 2017r. oraz analiza nowego programu 

funkcjonowania jednostek w systemie terytorialnego bezpieczeństwa.  

5. Opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie darowizny 

nieruchomości na cele publiczne na rzecz Powiatu Gorzowskiego.  

6. Opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy.  

7. Opinia do projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Santok za okres 

2016-2017.  

8. Opinia do projektu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z sali wiejskich oraz 

przekazania Wójtowi Gminy Santok uprawnień w zakresie ustalania cen i opłat za 

korzystanie z sali wiejskich na terenie Gminy Santok. 

9. Stanowisko w sprawie wniosku mieszkańców o nadanie imienia promenadzie w 

Santoku. 

10. Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

11. Zakończenie posiedzenia. 

 

Komisja przyjęła proponowany porządek posiedzenia jednogłośnie – 5 głosami za. 

 

Ad. 3 

Przewodniczący Komisji poinformował, iż na prośbę Radnej Ireny Furmańskiej w protokole 

dokonano zmianę polegającą na dopisaniu „%” na str. 4 w wypowiedzi Radnej. 

 

Komisja przyjęła protokół z 62/2018 posiedzenia Komisji ze zmianą jednogłośnie – 5 

głosami za. 

 

Ad. 4  

Przewodniczący Komisji poinformował, iż komisja co rok zajmuje stanowisko w sprawie 

sprawozdania z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz obrony cywilnej. 

W roku ubiegły opinia komisji do sprawozdania była pozytywna, jednak były uwagi, aby 

utworzyć program funkcjonowania jednostek w systemie terytorialnego bezpieczeństwa.  
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Sprawozdania z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Obrony Cywilnej za 

2017r.  omówili kolejno: 

 

Referent ds. obrony cywilnej Łukasz Bak przedstawił sprawozdanie o realizacji wydatków 

i zbiorcze zestawienie informacji o Ochotniczych Strażach Pożarnych w gminie Santok za 

2017 rok. 

 

Treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji poprosił o przedstawienie informacji na temat 3 jednostek, które 

spożytkowały najwięcej pieniędzy i na jakie cele zostały one przeznaczone.  

 

Referent ds. obrony cywilnej Łukasz Bak poinformował, iż najwięcej środków 

przeznaczono na OSP Janczewo – 45 963,33 zł, Lipki Wielkie – 24 626,49 zł i Wawrów 

21 219,48 zł. OSP w Janczewie miała najwięcej wyjazdów 58, w których brało udział 302 

strażaków, Lipki Wielkie miało 36 wyjazdów  w których brało udział 173 strażaków, a 

jednostka w Wawrowie wyjeżdżała 8 razy z 13 strażakami. 

 

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, iż w tabeli nr 2 jest informacja, że w OSP w 

Lipkach wielkich jest 0 członków mogących brać czynny udział w akcjach, pomimo iż są w 

krajowym systemie.  

 

Referent ds. obrony cywilnej Łukasz Bak odpowiedział, że jest to błąd, ponieważ powinno 

być wpisanych 13 strażaków.  

 

Komendant Gminny OSP Hubert Żurawski poinformował, iż 13 strażaków było w roku 

2017 natomiast po 2017 roku 4 odeszło.  

 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie pojęcia „członkowie 

wspierający”. 

 

Komendant Gminny OSP Hubert Żurawski odpowiedział, że są to osoby, które wspierają 

jednostkę, ale nie są strażakami, pomagają jednostce np. w sprawach finansowych oraz 

organizacyjnych.  

 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, co to są „młodzieżowe drużyny 

pożarnicze” i dlaczego prowadzi ją tylko jedna jednostka.  

 

Komendant Gminny OSP Hubert Żurawski odpowiedział, że są to strażacy, którzy nie 

ukończyli jeszcze 18 lat. Prowadzenie młodzieżowej drużyny jest związane z dodatkowymi 

kosztami, ponieważ trzeba ubezpieczyć członków tej drużyny. 

 

Radna Irena Furmańska zapytała, kim są „członkowie honorowi”. 
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Komendant Gminny OSP Hubert Żurawski odpowiedział, że są to członkowie zasłużeni, 

którzy np. byli przez wiele lat prezesami. 

 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy remont w remizie strażackiej w Janczewie jest już 

zakończony. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, że w roku bieżącym planowana jest wymiana dachu. Ponadto Wójt 

oznajmił, iż Referent ds. obrony Cywilnej Łukasz Bak rzetelnie wykonuje swoje obowiązki, 

co widać po przygotowanych materiałach.  

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, iż drugi rok te sprawozdania są bardziej czytelne  

i zawierają dużo informacji o strażach pożarnych. 

 

Komendant Gminny OSP Hubert Żurawski przedstawił sprawozdanie z działalności 

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i ich  modernizacji. 

 

Treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji zauważył, że w gminie nie ma wielu strażaków przeszkolonych  

w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

 

Komendant Gminny OSP Hubert Żurawski poinformował, że jest to problem, ponieważ 

Państwowa Straż Pożarna nie organizuje kursów, gdyż są takie wymagania, że szkolić może 

dwóch instruktorów i jeden lekarz, a na dzień dzisiejszy w PSP jest tylko jeden instruktor  

i jedynie prywatne firmy organizują takie szkolenia. 

 

Przewodniczący Komisji oznajmił, że kurs pierwszej pomocy jest podstawą i zaproponował, 

aby skierować pismo do  Komendanta Miejskiego, aby podjął działania w tym zakresie.  

 

Wójt oznajmił, że pismo z prośbą o zorganizowanie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy dla strażaków zostanie przygotowane i wysłane do Komendanta Powiatowego OSP, 

czyli do Pani Starosty.  

 

Radny Jerzy Stępień poinformował, iż jest zwolennikiem konsolidacji jednostek, ponieważ 

okazuje się, że w każdej jednostce jest dużo sprzętu, który nie wszędzie jest wykorzystywany. 

Radny wyraził zdanie, iż należy podążać w tym kierunku działania, ponieważ nie wszystkie 

jednostki wyjeżdżają, bo nie mają czym, życzenia jednostek są bardzo duże tak jak koszt ich 

realizacji, dlatego Radny uważa, aby sprzęt i wozy, które są, wykorzystywać racjonalnie. 

Ponadto jest problem z naborem nowych strażaków, koszty szkoleń rosną i w związku z tym 

takie rozwiązanie byłoby dobre. Na terenie gminy nie ma problemów z dojazdami, dlatego 

wystarczyłyby 3-4 jednostki na terenie gminy, które są dobrze wyposażone.  
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Przewodniczący Komisji zauważył, iż są na terenie gminy jednostki, które w ogóle nie 

funkcjonują, takie jak Jastrzębnik, Ludzisławice i Czechów, a wydaje się na te jednostki 

środki oraz zwrócił się z pytaniem, w jakim czasie można by zrealizować przedstawiony plan 

modernizacji.  

 

Komendant Gminny OSP Hubert Żurawski wyraził zdanie, że plan modernizacji można 

zrealizować w przeciągu 3-4 lat. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż uważa, że ubiegły rok został zmarnowany, ponieważ 

wiele zła czyni się poprzez nieinformowanie strażaków o planach wobec nich. Radna 

oznajmiła, iż płacenie kierowcy, który nie wyjeżdża do pożaru jest zbędnym wydatkiem i nie 

jest tak, że kierowca z Jastrzębnika może być wykorzystany w Lipkach Wielkich, ponieważ 

jednostki mają określony limit czasu na dojazd i według Radnej Komendant gminny powinien 

spotkać się ze strażakami i powiedzieć im jaki jest zarys modernizacji jednostek w gminie, 

które jednostki są wiodące, a które wspomagające.  

 

Wójt oznajmił, iż należy chylić czoło przed strażakami, ponieważ miał parę razy okazję 

przyglądać się akcji, jak strażacy niejednokrotnie pracują w trudnych warunkach np. w dużym 

mrozie i powinni przede wszystkim mieć dobry sprzęt, który będzie ich chronił. Oczekiwania 

strażaków są bardzo duże, dlatego Wójt uważa, że powinien być zrobiony fachowy przegląd 

sprzętu, które są w zasobach poszczególnych jednostek. Jednostka w Likach Wielkich 

pomimo tego, że jest w niej bardzo mało druhów jak na jednostkę wpisaną do krajowego 

systemu, musi pozostać ze względu na jej lokalizację. Stare Polichno jest młoda jednostką i 

jest dużo strażaków, którzy chcą w niej pracować, podobnie jak w jednostce santocko-

gralewskiej i one także powinny funkcjonować, Janczewo jest największą i najprężniejszą 

jednostką w gminie. Wawrów jest jednostką dobrze zorganizowaną, strażacy są aktywni i 

dbają o remizę, jednak nie mają samochodu, ale są chętni do zadań miejscowych i są tam 

wskazani, natomiast pozostałe jednostki tj. Jastrzębnik, Ludzisławice i Czechów nie 

funkcjonują. Wójt poinformował, iż największymi potrzebami inwestycyjnymi są: 

 rozbudowa remizy w starym Polichnie o sanitariaty, 

 remont remizy strażackiej w Santoku.  

 

Przewodniczący Komisji wyraził zdanie, iż zgadza się z Radną Ireną Furmańską, że 

powinno dojść do spotkania ze strażakami, aby uświadomić im jakie są oczekiwania oraz 

plany Rady i Urzędu w stosunku do nich i w konsekwencji połączyć jednostki.  

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, że należy to zrobić szybko, ponieważ rozmawiała 

ze strażakami w Czechowie i wie, że ich działania zgodnie z nowymi przepisami zmierzają do 

umocnienia jednostki i większego sformalizowania. 

 

Przewodniczący Komisji stwierdził, iż wydatki na OSP z roku na rok wzrastają i gmina robi 

co może, aby jednostki działały coraz lepiej na terenie gminy i były jak najlepiej wyposażone, 

co wpływa na bezpieczeństwo. 
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Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż lepsza sytuacja w OSP jest związana z dużą 

otwartością Wójta, czego kiedyś nie było, przyczyniła się również do tego Rada gminy, która 

wspierała Wójta i wskazywała mu problemy.  

 

Przewodniczący Komisji poddał przełożone sprawozdania pod głosowanie 

Opinia Komisji  

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinie do przedłożonych sprawozdań  

jednogłośnie -  6 głosami za. 

 

Przewodniczący Komisji poprosił o przedstawienie sprawozdania z zakresu obrony 

cywilnej. 

 

Referent ds. obrony cywilnej Łukasz Bak poinformował, iż nie jest przygotowany na 

dzisiejszą komisję w tym zakresie, ponieważ nie otrzymał informacji. 

 

Komisja postanowiła, iż przełoży temat obrony cywilnej na kolejne posiedzenie. 

Ad. 5 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie darowizny nieruchomości na cele 

publiczne na rzecz Powiatu Gorzowskiego omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina 

Garczyńska. 

 

Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska poinformowała, iż w związku z ustawą 

dekomunizacyjną, gminy mają obowiązek do końca maja zlikwidować wszystkie pomniki 

utrwalające walkę o wolność. Jeden pomnik stoi w Płomykowie i jest już zgoda IPN oraz 

konserwatora na jego zlikwidowanie. Szukany jest jeszcze jeden pomnik w Lipkach Wielkich. 

 

Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości na cele 

publiczne na rzecz Powiatu Gorzowskiego, jest to działka położona w Czechowie  

o powierzchni 0,05 ha. Uchwała została przygotowana na wniosek Powiatu Gorzowskiego, 

który jest zasadny, ponieważ Powiat przygotowuje się do remontu drogi powiatowej i będzie 

to uregulowaniem stanu prawnego i rzeczywistego tej drogi. 

 

Przewodniczący Komisji poddał przedłożony projekt uchwały pod głosowanie. 

Opinia Komisji 

Komisja poprzez głosowanie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały jednogłośnie – 

6 głosami za. 

 

Ad. 6 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.  

omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

 

Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki nr 53/4 o 

powierzchni 550,25 m
2
. Dotychczasowy dzierżawca złożył wniosek o ponowne zawarcie 

umowy. W związku z tym, iż gmina nie planuje żadnej inwestycji na przedmiotowej działce, 
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ani innego wykorzystania, a dzierżawca jest solidny i płaci terminowo za dzierżawę, uważa 

uchwałę za zasadną.  

 

Skarbnik poinformował, iż w uchwale należałoby dodać zapis, że dzierżawiona 

powierzchnia stanowi nie całą działkę nr 53/4, a jej część.  

 

Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska przyznała rację Skarbnikowi i oznajmiła,  

że dokona zmiany w uchwale. 

 

Przewodniczący Komisji poddał przedłożony projekt uchwały ze zmianą pod głosowanie. 

Opinia Komisji 

Komisja poprzez głosowanie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały ze zmianą  

jednogłośnie – 5 głosami za (Radna Justyna Haliczyn była nieobecna podczas głosowania). 

 

Ad. 7 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i 

wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Santok za okres 2016-2017 omówiła Pani 

Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

 

Zgodnie z opracowanym programem, gmina ma obowiązek co dwa lata złożyć sprawozdanie 

z realizacji usuwania azbestu, przedłożone sprawozdanie dotyczy lat 2016 i 2017.  Na rok 

2018 planowana dotacja dla gminy na realizację programu jest na kwotę ok. 90 tyś. zł.  

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy sprawozdanie z realizacji 

omawianego programu trzeba przyjmować uchwałą, ponieważ skoro nie rodzi to skutków 

prawnych to Komisja powinna jedynie zająć stanowisko w tej sprawie.  

 

Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska poinformowała, iż do sesji wyjaśni tę 

kwestię.  

 

Przewodniczący Komisji poddał przedłożone sprawozdanie pod głosowanie. 

Opinia Komisji 

Komisja poprzez głosowanie wyraziła pozytywną opinię  do przedłożonego sprawozdania 

jednogłośnie – 6 głosami za. 

 

Ad. 8 

Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z sali wiejskich oraz przekazania 

Wójtowi Gminy Santok uprawnień w zakresie ustalania cen i opłat za korzystanie z sali 

wiejskich na terenie Gminy Santok omówił Sekretarz.  

 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, czy projekt uchwały zawierający 

regulaminy korzystania z sali wiejskich był konsultowany z sołtysami. 

 

Sekretarz odpowiedział, że sołtysi nie są jeszcze zapoznani z projektem uchwały, ponieważ 

Sekretarz nie chciałby zapoznawać sołtysów z materiałem, który nie został przepracowany 
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przez Komisję. Sekretarz dodał, że uchwała dotyka trudnej materii, ponieważ są sołtysi, 

którzy uważają, że sale wiejskie są dodatkowym obowiązkiem i nie są chętni do sprawowania 

nad nimi pieczy, ale są też sołtysi, którzy bronią sali wiejskich i prawa do gospodarowania 

nimi. Sekretarz chciałby dojść do kompromisu, dlatego zaproponował w uchwale zapis 

określający zadania sołtysa oraz Wójta w tej materii, który może powołać gospodarza sali 

innego niż sołtys. Kolejnym uregulowaniem jest zapis, że dysponentem sali jest Wójt, 

ponieważ musi być w Urzędzie pełen grafik udostępniania sali wiejskich, gdyż wymyka się to 

spod kontroli, bo sołtysi sami udostępniają sale co wiąże się z zobowiązaniami, a może się 

okazać, ze np. zaplanowane będą wybory w tym terminie. W Uchwale określono również na 

jakie cele sala może być wykorzystywana i kiedy jest to udostępnianie nieodpłatne, a kiedy 

pobiera się opłatę. Regulaminy nie różnią się od siebie z wyjątkiem regulaminu Sali wiejskiej 

w Płomykowie, gdzie rozbudowano  §7 ze względu na toczący się spór mieszkańców z 

właścicielem lokalu mieszkalnego położonego w tym samym budynku, w którym zajmuje się 

sala. W uchwale nie ma zapisanych uregulowań wynikających z innych przepisów jest 

jedynie zapis § 6 i §7 (w przypadku Płomykowa §7 ust. 1), Sekretarz ma świadomość, że te 

zapisy nie będą czytelne, jednak nadzór stoi na takim stanowisku, że nie można powielać 

zapisów, które znajdują się w aktach wyższej rangi.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż odczytane przez Sekretarz paragrafy 6 i 7 są w gestii 

Wójta i Rada nie ma nic do tego. Według Radnej, Wojewoda uchyli uchwałę, ponieważ to 

Wójt jest gospodarzem sali. Radna popiera Przewodniczącego Komisji i uważa, że uchwała 

powinna być w pierwszeństwie skonsultowana przez Sołtysów.   

 

Sekretarz poprosił o opinie Członków Komisji w zakresie zapisu w §4 ust. 2, ponieważ to do 

kompetencji Rady należy określenie opłat za korzystanie z sali. 

 

Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, że powinien określić te kwestie Wójt, mając na 

względzie to, ze sala powinna zapracować trochę na swoje utrzymanie i należy to do 

wyłącznej kompetencji Wójt. 

 

Sekretarz poinformował, iż zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej 

uprawnienia dotyczące określania wysokości cen i opłat, albo sposobu ustalania cen i opłat za 

usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i 

urządzeń użyteczności publicznej jednostki samorządu terytorialnego, należy do organu 

stanowiącego, ale organ stanowiący może upoważnić do tego Wójta. Sekretarz oznajmił, iż 

zgodnie z wolą komisji roześle projekt uchwały do sołtysów z prośbą o zaopiniowanie. 

 

Radna Irena Furmańska poprosiła, aby przy wysyłaniu takich obszernych materiałów 

zachować terminy określone w statucie.   

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie  wniosek o wysłanie projektu uchwały do 

sołtysów z prośbą o ich zaopiniowanie wraz z Radą Sołecką. 

Opinia Komisji 
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Komisja w drodze głosowania przyjęła wniosek jednogłośnie – 6 głosami za. 

 

Ad. 9 

Sekretarz poinformował, iż do Wójta wpłynął wniosek podpisany przez Sołtysa, Radę 

Parafialną i mieszkańców Santoka  o nadanie nazwy dla promenady w Santoku „Promenada 

w Santoku im. Jana Pawła II”.  

 

Radny Jerzy Stępień poinformował, iż wniosek uzasadniony był tym, że w Santoku jest 

konstrukcja ołtarza, którzy został ufundowany przez gminę Santok na wizytę Papieża. Po 

wizycie został złożony i przywieziony do Santoka. Mieszkańcy nie mają świadomości, że w 

Santoku znajduje się historyczny pomnik i pierwszą propozycją było upamiętnienie go jakąś 

tablicą, aby przekazać informację, ale przy okazji modernizacji promenady można by nadać 

jej nazwę. Na spotkaniu z Radą Sołecką padły propozycje, aby zachować funkcjonującą 

nazwę „Promenad Santocka”  i jedynie dodać „im. Jana Pawła II” i umiejscowić tabliczkę 

pamiątkową przy kopule.  

 

Wójt wyraził zdanie, że inicjatywa jest bardzo dobra, ponieważ jest to pomnik, a Jan Paweł II 

był najważniejszą postacią w historii Polski.  

 

Skarbnik poinformował, że na liście podpisów mieszkańców Santoka jest 70, a reszta to 

podpisy mieszkańców w terenu gminy i wyraził zdanie, że w takim miejscu, w którym 

odbywają się imprezy typu dożynki taka nazwa nie jest odpowiednia.    

 

Przewodniczący Komisji oznajmił, iż podziela zdanie Skarbnika i ma również mieszane 

uczucia co do tej inicjatywy. 

 

Wójt oznajmił, że najlepszym rozwiązaniem byłoby podjęcie tematu na zebraniu wiejskim. 

 

Radny Jerzy Stępień poinformował, iż wnioskodawcy również mieli dylemat i zdania były 

podzielone, ale doszli do wniosku, że nadaje się nazwę dla całego placu, a nie tylko miejsca, 

w którym odbywają się imprezy.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż jeżeli ktoś zna życiorys Jana Pawła II to dobrze wie, 

że lubił towarzystwo, rozrywkę i chciał być blisko ludzi, a promenada jest miejscem dla ludzi 

i według Radnej wniosek powinien zostać uwzględniony, ale  warto byłoby skonsultować tę 

kwestię szerzej z mieszkańcami. 

 

Przewodniczący Komisji poprosił, aby skonsultować tę inicjatywę z kurią.  

 

Komisja zajęła stanowisko, iż powinny być przeprowadzone konsultacji z mieszkańcami 

w sprawie przedmiotowego wniosku. 
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Ad. 10 

Podczas omawiania punktu 11 porządku posiedzenia tj. informacje, zapytania, wolne wnioski 

głos zabrali: 

 

Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska odniosła się do wątpliwości Komisji 

dotyczącej przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest na terenie Gminy Santok w formie uchwały i poinformowała, iż  art. 18 

ustawy prawo ochrony środowiska mówi, że uchwalanie programów ochrony środowiska, 

raportów z wykonania Programów, o których mowa w art. 17 ust. 1, uchwala odpowiednio 

sejmik województwa, rada powiatu albo rada gminy, 2.  Z wykonania programów organ 

wykonawczy województwa, powiatu i gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia 

się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy.  

 

Sekretarz poinformował, iż do Wójta wpłynął wniosek od Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy 

Santok „Pomocna Dłoń”, Sołtysa oraz Rady Sołeckiej ze Starego Polichna o nadanie imienia 

dla Sali wiejskiej Franciszka Manieckiego.  

 

Komisja zajęła stanowisko, iż powinny być przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami 

w sprawie przedmiotowego wniosku. 

 

Wójt poinformował, iż: 

 unieważniono przetarg na ścieżkę rowerową na os. Bermudy, ponieważ oferta była 

droższa o 1 000 000 zł od kosztorysu,  

 na spotkaniu w Zielonej Górze Wójt pozyskał informacje, że jest szansa na pozyskanie 

dodatkowych 200 000 zł na termomodernizację Sali w Jastrzębniku,  

 muzeum gorzowskie dostało dofinansowanie na zorganizowanie nowej wystawy w 

muzeum w Santoku. 

 

Ad. 11 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 13
00

 posiedzenie Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa. 
 

 

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Krystosik            Stanisław Tokarski 


