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Protokół nr 3/2018 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

27 grudnia 2018r. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Stanowisko w sprawie projektu budżetu gminy Santok na rok 2019.   

4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2018. 

5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029. 

6. Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

7. Zakończenie posiedzenia.    

 

Ad. 1 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner o godz. 10
00 

dokonał 

otwarcia posiedzenia komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja uczestniczyła  

w 8-osobowym składzie (nieobecna Radna Renata Szostak, która dołączyła do posiedzenia  

o godz. 10
05

). Spoza Komisji udział wzięli: Wójt Gminy Paweł Pisarek, Sekretarz Gminy 

Krzysztof Karwatowicz, Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 2 

Komisja w drodze głosowania przyjęła proponowany porządek obrad. 

Wynik głosowania: 

1) Irena Furmańska – za. 

2) Justyna Haliczyn – za. 

3) Irena Kucharska – za. 

4) Ireneusz Kucner – za. 

5) Renata Nowosad – za. 

6) Krystyna Podsiadło – za. 

7) Tadeusz Boczula – za. 

8) Marian Tomkiewicz – za. 

 

Ad. 3 

Projektu budżetu gminy Santok na rok 2019 omówił Skarbnik. 

 

Komisja szczegółowo przeanalizowała projekt budżetu oraz zapoznała się z projektem 

uchwały w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Skarbnik przedstawił także 

pozytywne opinie składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze 

(teksty uchwał w załączeniu).  

 

W trakcie omawiania projektu pytania zadawali Radni w osobach: 

 Irena Furmańska Tadeusz Boczula, Wanda Kucharska Renata Szostak,  na które 

szczegółowych wyjaśnień udzielił Skarbnik Gminy. Radni nie wnieśli uwag do wyjaśnień 

Skarbnika.  
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Ponadto: 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy to prawda, że gmina otrzymała od 

RIO ostrzeżenie w sprawie budżetu na rok 2019. 

 

Skarbnik oznajmił, iż pismo żadne nie wpłynęło, a jedyne ostrzeżenie jest zawarte  

w uchwale RIO w sprawie zaopiniowania projektu budżetu, która Radni otrzymali. 

 

Radny Tadeusz Boczula poinformował, iż wykonanie budżetu, a przez to plan w budżecie na 

rok 2019 w podatkach jest niższe, ponieważ wielu rolników zwraca się o umorzenie podatku 

w związku z suszą, pomimo, że Państwo  w związku z tą sytuacją pomaga rolnikom w innej 

formie. Radny wyraził zdanie, iż gmina powinna pomagać wszystkim rolnikom np. poprzez 

podjęcie uchwały o zwolnienie rolników z jednej raty podatku, aby nie robić tego 

indywidualnie.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż zwróciła się z pytaniem jaka jest przyczyna wzrostu 

środków przeznaczanych na delegacje zagraniczne.  

 

Skarbnik udzielił odpowiedzi, iż są to wyjazdy Wójta i pracowników gminy do gminy 

partnerskiej Rudersdorf. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem jak procentowo wyglądała podwyżka dla 

pracowników Urzędu.  

 

Skarbnik udzielił odpowiedzi, iż podwyżka jest od 1 listopada 2018 roku, nie jest w stanie 

określić tej stawki procentowo, natomiast była to kwota rzędu 200-300 zł średnio na 

pracownika.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż na 2019 rok planuje się wydatki na wynagrodzeniach 

zasadniczych wyższe o prawie 200 000 zł. 

 

Skarbnik oznajmił, iż w roku 2019 nie jest planowana podwyżka, a wzrost wynika  

z zaplanowanych 2 odpraw i 3 nagród jubileuszowych.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem jaka jest różnica w ilości etatów  

w stosunku do roku 2017. 

 

Skarbnik udzielił odpowiedzi, że liczba etatów zwiększyła się prawdopodobnie o dwa.   

 

Radna Irena Furmańska zapytała jaka jest łączna suma etatów w Urzędzie. 

 

Sekretarz udzielił odpowiedzi, iż są to 32 etaty łącznie ze stanowiskami technicznymi. 
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Radna Irena Furmańska zwrócił się z pytaniem, z czego wynika wzrost zaplanowanych 

środków na wynagrodzeniach w OPS. 

 

Skarbnik odpowiedział, że jest to konsekwencja podwyżek, które były w  roku 2018.  

 

Treść projektu uchwały oraz WPF stanowią załączniki do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt budżetu gminy Santok na rok 2019. 

Opinia Komisji 

Komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

1) Tadeusz Boczula – za. 

2) Irena Furmańska – za. 

3) Justyna Haliczyn – za. 

4) Irena Kucharska – za. 

5) Ireneusz Kucner – za. 

6) Renata Nowosad – za. 

7) Krystyna Podsiadło – za. 

8) Renata Szostak – za. 

9) Marian Tomkiewicz – za. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2019-2035. 

Opinia Komisji 

Komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

1) Tadeusz Boczula – za. 

2) Irena Furmańska – za. 

3) Justyna Haliczyn – za. 

4) Irena Kucharska – za. 

5) Ireneusz Kucner – za. 

6) Renata Nowosad – za. 

7) Krystyna Podsiadło – za. 

8) Renata Szostak – za. 

9) Marian Tomkiewicz – za. 

 

Ad. 4 

Uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2018 omówił 

Skarbnik. 

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie  

Opinia Komisji 
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Komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

1) Tadeusz Boczula – za. 

2) Irena Furmańska – za. 

3) Justyna Haliczyn – za. 

4) Irena Kucharska – za. 

5) Ireneusz Kucner – za. 

6) Renata Nowosad – za. 

7) Krystyna Podsiadło – za. 

8) Renata Szostak – za. 

9) Marian Tomkiewicz – za. 

 

Ad. 5 

Uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029 omówił 

Skarbnik. 

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie  

Opinia Komisji 

Komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

1) Tadeusz Boczula – za. 

2) Irena Furmańska – za. 

3) Justyna Haliczyn – za. 

4) Irena Kucharska – za. 

5) Ireneusz Kucner – za. 

6) Renata Nowosad – za. 

7) Krystyna Podsiadło – za. 

8) Renata Szostak – za. 

9) Marian Tomkiewicz – za. 

 

Ad. 6 

W punkcie 6 porządku obrad tj. informacje, zapytania, wolne wioski głos zabrali: 

 

Radna Renata Szostak złożyła wniosek o zmianę w uchwale w sprawie ustalenia zasad  

i trybu korzystania z sal wiejskich oraz przekazania Wójtowi Gminy Santok uprawnień 

w zakresie ustalania cen i opłat za korzystanie z sal wiejskich na terenie Gminy Santok 

polegającą na wykreśleniu zapisów w §9 ust. 2-4 tak, aby regulaminu sali wiejskiej w 

Płomykowie był taki sam jak w innych miejscowościach oprócz Czechowa, ponieważ obecny 

zapis daje narzędzie właścicielowi sąsiadującego lokalu, aby jeszcze bardziej ograniczyć 

mieszkańcom korzystanie z sali. Ponad to regulamin w przypadku Płomykowa  ma charakter 

jedynie teoretyczny, gdyż sala jest wyłączona z użytkowania.  
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Przewodniczący Komisji poddał wniosek pod głosowanie  

Opinia Komisji 

Komisja uwzględniła wniosek. 

 

Wynik głosowania: 

1) Tadeusz Boczula – za. 

2) Irena Furmańska – wstrzymany. 

3) Justyna Haliczyn – za. 

4) Irena Kucharska – za. 

5) Ireneusz Kucner – za. 

6) Renata Nowosad – za. 

7) Krystyna Podsiadło – za. 

8) Renata Szostak – za. 

9) Marian Tomkiewicz – za. 

 

Radny Marian Tomkiewicz oznajmił, iż obecny system sterowania oświetleniem drogowym  

w gminie prawdopodobnie nie jest optymalnie dobrany, przez co gmina może ponosić zbędne 

koszty. Radny zaproponował, aby zastanowić się nad tym, czy nie warto zainwestować  

w czujniki zmierzchu we wszystkich obwodach sterujących lampami w gminie. 

 

Wójt poinformował, iż część lamp stanowi własność gminy, a część należy do Enei  

i w chwili obecnej gmina zleciła wykonanie dokładnej inwentaryzacji w zakresie, które linie 

są gminne, a które nie. Element regulacji oświetlenia jest elementem konserwacji i różne 

podmioty będą odpowiedzialne za regulacje. Poruszony temat na pewno zostanie 

przeanalizowany.  

 

Ad. 7 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 13
40

 posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki. 
 

 

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Krystosik           Ireneusz Kucner 

 


