
Protokół nr 64/2018 

Komisja Budżetu Gospodarki i Rolnictwa 

9 maja 2018r. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 63/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu Gospodarki i 

Rolnictwa.  

4. Stanowisko w sprawie sprawozdania z Obrony Cywilnej za 2017r.  

5. Opinia do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 

Janczewo. 

6. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sanok za 

rok 2018.  

7. Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski o godz. 

10
00

 dokonał otwarcia posiedzenia komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja 

uczestniczyła w 4-osobowym składzie (nieobecna Radna Renata Nowosad oraz Radny Jerzy 

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

Andrzej Szymczak, Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 2  

Przewodniczący Komisji Stanisław Tokarski zaproponował wprowadzenie do porządku 

obrad uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 

2018-2029. 

 

Komisja w drodze głosowania wprowadziła do porządku obrad uchwałę - jednogłośnie 4 

głosami za. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, dlaczego tak późno otrzymała materiały 

na komisję dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

 

Skarbnik udzielił odpowiedzi, że pierwotny projekt, który został przygotowany został 

wysłany do RIO, jednak forma pokrycia niedoboru wolnych środków nie została przyjęta  

i w związku z tym Skarbnik musiał przebudować budżet i te zmiany w budżecie 

spowodowały to, że musiała być także zmieniona Wieloletnia Prognoza Finansowa, dlatego 

materiały nie mogły być przesłane równocześnie w materiałach. 

 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  



2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 63/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu Gospodarki i 

Rolnictwa.  

4. Stanowisko w sprawie sprawozdania z Obrony Cywilnej za 2017r.  

5. Opinia do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 

Janczewo. 

6. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sanok za 

rok 2018. 

7. Opinia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 

Santok na lata 2018-2029. 

8. Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

9. Zakończenie posiedzenia. 

 

Komisja przyjęła proponowany porządek posiedzenia ze zmianą jednogłośnie – 4 

głosami za.  

 

Ad. 3  

Komisja przyjęła protokół z 63/2018 posiedzenia Komisji jednogłośnie – 4 głosami za.  

 

Ad. 4  

Sprawozdanie z Obrony Cywilnej przedstawił Referent ds. Obrony Cywilnej Łukasz Bak.  

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ponadto Referent ds. Obrony Cywilnej Łukasz Bak poinformował, że planuje w bieżącym 

roku przeprowadzić szkolenie z obrony cywilnej ze środków z Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego dla dyrektorów szkół z terenu gminy Santok. 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że ze sprawozdania wynika, że żadnych szkoleń w 

2017 roku nie było pomimo, że został opracowany plan szkolenia obronnego. 

Przewodniczący zwrócił sie z pytaniem dlaczego plan nie został zrealizowany. 

 

Referent ds. Obrony Cywilnej Łukasz Bak udzielił odpowiedzi, że taki plan opracowywany 

jest corocznie i zawiera on nie tylko szkolenia z obrony cywilnej, ale także różnego rodzaju 

sprawdzanie systemów bezpieczeństwa, alarmów, syren pożarniczych, a także akcji 

kurierskich. Niestety z przyczyn niewiadomych Referentowi, szkolenie w 2017 roku nie 

odbyło się.  

 

Sekretarz oznajmił, iż w roku ubiegłym zmieniony został cały zespół zarządzania 

kryzysowego i wydano nowe zarządzenie, w którym określono wewnętrzne prawne regulacje 

i zanim to nastąpiło minął termin na przeprowadzenie szkolenia.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem komu podlega Pan Łukasz Bak. 

 



Sekretarz oznajmił, iż Szefem Obrony Cywilnej jest Wójt, więc w tym zakresie bezpośrednio 

podlega Wójtowi, natomiast w pionie organizacyjnym Pan Łukasz Bak podlega 

Kierownikowi ROA Pani Alicji Cierach, która w roku ubiegłym także nie pełniła tej funkcji.  

 

Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, że gdyby się coś działo to tłumaczenie zmiany 

kadrowej nie pomoże mieszkańcom.  

 

Referent ds. Obrony Cywilnej Łukasz Bak oznajmił, iż ze swojej strony może zapewnić, że 

w tym roku szkolenie odbędzie się na pewno. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z następującymi pytaniami do sprawozdania: 

1. Jakie były przyjęte w programie wytyczne w zakresie obrony cywilnej? 

2. Ile odbyło się posiedzeń gminnego zespołu zarządzania kryzysowego? 

3. Czy jest plan zarządzania kryzysowego i operacyjny plan obrony przed powodzią  

i kiedy była jego ostatnia nowelizacja? 

4. Czy jest regulamin gminnego zespołu zarządzania kryzysowego i kiedy była jego 

ostatnia aktualizacja? 

Sekretarz zobowiązał się do przygotowania odpowiedzi na postawione pytania na kolejne 

posiedzenie Komisji. 

 

Ad. 5  

Projekt uchwały o nadanie nazwy ulicy w miejscowości Janczewo omówił Sekretarz Gminy. 

 

Sekretarz poinformował, iż projekt uchwały przygotowany jest na wniosek właścicieli 

działki stanowiącej drogę wewnętrzną. Propozycja nazwy to ul. Chabrowa.   

 

Radna Iren Furmańska oznajmiła, że o ile dobrze pamięta to na Sesji Sekretarz powiedział, 

że jeżeli uchwała będzie dotyczyła drogi prywatnej to do uchwały dołączana będzie zgoda 

wszystkich właścicieli. 

 

Sekretarz przedłożył komisji zgodę właścicieli nieruchomości na nadanie nazwy ulicy. 

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie 

Opinia Komisji 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie – 4 głosami za. 

 

Ad. 6 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sanok za rok 2018. Omówił 

Skarbnik Gminy. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy ktoś podpisał się pod wnioskiem Pani 

Dyrektor Szkoły w Santoku i stwierdził zasadność wniosku o zmianę w budżecie. 

 



Skarbnik poinformował, iż pod wnioskiem podpisała się Pani Dyrektor.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy na wniosku jest podpis kierownika 

CUW Pani Dagmary Kowalickiej-Szymczak, ponieważ według Radnej to Pani Kierownik 

powinna przeanalizować wniosek.  

 

Skarbnik poinformował, że kierownik CUW mógłby jedynie potwierdzić, że wskazana we 

wniosku osoba faktycznie przebywa na urlopie zdrowotnym. 

 

Sekretarz dodał, że Pani Dyrektor podpisując wniosek jest świadoma odpowiedzialności 

karnej za poświadczenie nieprawdy. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż nie chodzi o potwierdzenie faktu przebywania danej 

osoby na zwolnieniu, ale o potwierdzenie zasadności wniosku i kwoty w nim wskazanej  

i według Radnej jest to rola Pani kierownik CUW. Radna dodała, że jeżeli Skarbnik 

zobowiąże się do przedstawienia wniosku zatwierdzonego przez kierownika CUW to będzie 

głosować za uchwałą. 

 

Skarbnik zobowiązał się, że do sesji przekaże wniosek Pani Dyrektor do potwierdzenia przez 

Panią Kierownik CUW.  

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie 

Opinia Komisji 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie – 4 głosami za. 

 

Ad. 7  

Projekt uchwały w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej omówił Skarbnik 

Gminy. 

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie 

Opinia Komisji 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie – 4 głosami za. 

 

Ad. 7 

Podczas omawiania pkt. 7 porządku obrad tj. Informacje, zapytania, wolne wnioski głos 

zabrali: 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że rozmawiała z pracownikami referatu 

odpowiedzialnego za inwestycje i uzyskała informację, że na komisję będzie  

już przygotowany wniosek o zwiększenie środków na remont Sali wiejskiej w Czechowie, 

takiego wniosku nie ma, a tę informacje potwierdził Wójt. Radna dodała, że jeżeli wniosek 

ten nie będzie przygotowany na sesję to co będzie z wykonawcą, gdyż nie można podpisać 

umowy jeżeli nie ma środków na ten cel. 

 



Skarbnik poinformował, że był na spotkaniu po otwarciu ofert i Wójt zdecydował, że kwota 

zaproponowana przez wykonawcę zostanie przyjęta i będą zwiększone wydatki, jednak nie 

otrzymał od referatu informacji na piśmie, dlatego nie zostało to ujęte w budżecie i jeżeli nie 

będzie możliwości przesunięcia tych środków zarządzeniem Wójta to na jutrzejszą Sesję  

wniosek taki będzie przedłożony Radzie. 

 

Przewodniczący Komisji poprosił o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg Wojewódzkich, 

kiedy wykonają prace w celu poprawy stanu technicznego drogi nr 158 w Gralewie  

i Janczewie.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż po obfitych w ostatnim czasie deszczach posesje 

mieszkańców Czechowa znowu są zalane, pomimo zapewnień Sekretarza, że są już środki 

przeznaczone na budowę chodnika nadal nic w tej sprawie się nie dzieje. 

 

Sekretarz odpowiedział, że pieniądze są i ze strony Pani Starosty cały czas są zapewnienia, 

że ta inwestycja będzie realizowana.  

 

Radna Justyna Haliczyn poprosiła o wyrównanie drogi za szkołą w stronę ul. Wiśniowej.  

 

Sekretarz poinformował, iż wskazana droga zostanie wyrównana.  

 

Ad. 8 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 11
35

 posiedzenie Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa. 
 

 

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Krystosik            Stanisław Tokarski 

 

 

 

 

 

 

 


