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Protokół nr 2/2018 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

17 grudnia 2018r. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Stanowisko w sprawie działalności GOK-u, bibliotek i muzeum w zakresie wykonania 

budżetu za 2018 rok  i plan budżetu na rok 2019.  

4. Stanowisko w sprawie planu inwestycji na rok 2019 i analiza wniosków 

inwestycyjnych w ramach  funduszy sołeckich.  

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

6. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zmiany  uchwały Rady Gminy Santok nr 

XXXVI/298/17 z dnia 29 września 2017r. w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Santok.  

7. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminów sal wiejskich 

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

za korzystanie z sal wiejskich na terenie Gminy Santok.  

8. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 11/13, obręb Wawrów w 

gminie Santok.  

9. Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

10. Zakończenie posiedzenia.    

 

Ad. 1 

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

dokonał 

otwarcia posiedzenia komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja uczestniczyła  

w 8-osobowym składzie (nieobecny Radny Tadeusz Boczula). Spoza Komisji udział wzięli: 

Wójt Gminy Paweł Pisarek, Sekretarz Gminy Krzysztof Karwatowicz, Skarbnik Gminy 

Andrzej Szymczak, Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska, Kierownik RRG Daniel 

Drożdżewski, Inspektor ds. gospodarki przestrzennej Magdalena Zagróbka, Architekt Jan 

Biernacki, Główna Księgowa CUW Maria Dorna 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji zaproponował wprowadzenie do porządku obrad punktu 

„Stanowisko do projektu uchwały w sprawie przejęcia od powiatu gorzowskiego realizacji 

zadnia pn. „przebudowa drogi powiatowej 1406F w zakresie budowy ścieżki rowerowej” oraz 

aby punkt dotyczący omawiania budżetu na rok 2019 przesunąć na koniec.  

 

Komisja wypracowała stanowisko, iż na Komisji będzie głosowała poprzez podniesienie 

ręki, natomiast w protokole będą ujęte wyniki głosowania. 

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  
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3. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 11/13, obręb Wawrów w 

gminie Santok.  

4. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zmiany  uchwały Rady Gminy Santok nr 

XXXVI/298/17 z dnia 29 września 2017r. w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Santok.  

5. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminów sal wiejskich 

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

za korzystanie z sal wiejskich na terenie Gminy Santok.  

6. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie przejęcia od powiatu gorzowskiego 

realizacji zadnia pn. „przebudowa drogi powiatowej 1406F w zakresie budowy ścieżki 

rowerowej”. 

7. Stanowisko w sprawie planu inwestycji na rok 2019 i analiza wniosków 

inwestycyjnych w ramach  funduszy sołeckich.  

8. Stanowisko w sprawie działalności GOK-u, bibliotek i muzeum w zakresie wykonania 

budżetu za 2018 rok  i plan budżetu na rok 2019.  

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

10. Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

11. Zakończenie posiedzenia.    

 

Komisja w drodze głosowania przyjęła porządek obrad ze zmianami. 

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) Renata Szostak – za. 

8) Marian Tomkiewicz – za. 

 

Ad. 3 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części działki nr 11/13, obręb Wawrów w gminie Santok omówił architekt Jan 

Biernacki. 

 

Przyczyną przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego była zmiana przeznaczenia roli 

na funkcje nierolnicze i można to wykonać jedynie poprzez plan miejscowy, ponieważ 

dotyczy to klasy I-III.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż w §9 określono stawkę w wysokości 1% od 

wszystkich terenów w przypadku zbycia i zwróciła się z pytaniem, czy ta stawka wynika  

z przepisów, czy jest to decyzja gminy. 

 

Architekt Jan Biernacki udzielił odpowiedzi, iż stawka maksymalna wynosi 30 %. 
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Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż do tej pory Rada ustalała tę stawkę na poziomie 30% 

i zwróciła się o opinię do Wójta. 

 

Wójt zwrócił się z pytaniem, czy może dojść do takiej sytuacji, że nabywcy działek będą 

współwłaścicielami gruntu wydzielonego jako droga wewnętrzna, który nie został 

przekwalifikowany na DR oraz nie został wyłączony z produkcji rolnej, przy drodze powstaną 

domy, a funkcja cały czas będzie rolna. 

 

Architekt Jan Biernacki udzielił odpowiedzi, iż może dojść do sytuacji, o której powiedział 

Wójt i plan nie zostanie wykonany w całości. 

 

Wójt zwrócił się z pytaniem, w którym momencie gmina może sobie zagwarantować na 

poziomie planowania, że właściciel wywiąże się z obowiązku zmiany zapisów w ewidencji 

gruntów dotyczących działki, która jest podstawą naliczania podatków.  

 

Architekt Jan Biernacki odpowiedział, że plan nie zmusza do działania i gmina nie ma 

narzędzi do tego, aby wyegzekwować od właściciela nieruchomości zgłoszenia zmiany do 

ewidencji gruntów.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż tematem powinni zająć się prawnicy i ustalić, czy jest 

jakiś sposób zobowiązania właściciela nieruchomości do dokonania zmian w ewidencji 

gruntów, ponieważ za tym idą pieniądze do budżetu gminy. Radna zawnioskowała o to, aby 

temat po przepracowaniu przez prawników został przedłożony Radnym. Radna przytoczyła 

przykład ulicy Wawrowskiej w Czechowie, gdzie mieszkańcy od 9 lat wykorzystują grunt 

rolny jako drogę i nie płacą odpowiedniego podatku.  

 

Wójt oznajmił, iż uważa, że w momencie kiedy którakolwiek z działek budowlanych 

dotychczas mających funkcję rolną będzie miała zmieniona funkcję gruntu na budowlaną to w 

tym samym momencie droga powinna również mieć zmieniony zapis pod warunkiem, że 

właściciel nieruchomości będzie choć w ułamkowej części właścicielem gruntu w drodze.  

 

Komisja podjęła decyzję, aby wysokość premii planistycznej określonej w §9 zwiększyć 

do 30%.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały ze zmianą. 

Opinia Komisji 

Komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

  

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) Renata Szostak – za. 

8) Marian Tomkiewicz – za. 
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Ad. 4 

Projekt uchwały w sprawie zmiany  uchwały Rady Gminy Santok nr XXXVI/298/17 z dnia 

29 września 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków 

 i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Santok omówił Sekretarz.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Opinia Komisji 

Komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

  

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) Renata Szostak – za. 

8) Marian Tomkiewicz – za. 

 

Ad. 5 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminów sal wiejskich oraz przekazania 

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

wiejskich na terenie Gminy Santok omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina 

Garczyńska. 

 

Treść uchwały po zmianach wypracowanych przez Komisję stanowi załącznik do 

protokołu.  

 

Radny Tadeusz Boczula dołączył do posiedzenia Komisji (godz. 11
00

) od tego momentu 

komisja obradowała w pełnym 9 osobowym składzie.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały ze zmianami. 

Opinia Komisji 

Komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały ze zmianami. 

  

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. 
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9) Marian Tomkiewicz – za. 

 

Ad. 6 

Projekt uchwały w sprawie przejęcia od powiatu gorzowskiego realizacji zadnia pn. 

„przebudowa drogi powiatowej 1406F w zakresie budowy ścieżki rowerowej” omówił 

Kierownik RRG Daniel Drożdżewski.  

 

Wójt dodał, że gmina przejmuje zadanie publiczne w zakresie prowadzenia drogi powiatowej 

tylko w zakresie budowy ścieżki rowerowej.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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. 8 

Informację z działalności GOK-u, bibliotek i muzeum w zakresie wykonania budżetu za 2018 

rok  i plan budżetu na rok 2019 omówiła Pani Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska oraz 

Główna Księgowa Maria Dorna. 

 

Tekst informacji oraz plan budżetu stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie informację z wykonania budżetu za 2018 

rok GOK-u, bibliotek i muzeum. 

Opinia Komisji 

Komisja wyraziła pozytywną opinię do przedłożonej informacji. 

  

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. 
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8) Renata Szostak – za. 

9) Marian Tomkiewicz – za. 

 

Radny Marian Tomkiewicz zwrócił się z pytaniem, czy rozważana była możliwość zmiany  

sposobu opieki nad boiskiem orlik w Wawrowie i zamiast opiekuna zamontować monitoring.  

 

Pani Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska udzieliła odpowiedzi, iż w związku z tym, że 

boisko orlik remontowane było w ramach projektu jest wymóg zapewnienia opiekuna, który 

dodatkowo posiada uprawnienia instruktora.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony plan budżetu GOK na rok 

2019 . 

Opinia Komisji 

Komisja wyraziła pozytywną opinię do przedłożonego planu. 

  

Wynik głosowania: 

1) Tadeusz Boczula – za. 

2) Irena Furmańska – za. 

3) Justyna Haliczyn – za. 

4) Irena Kucharska – (nieobecna podczas głosowania) 

5) Ireneusz Kucner – za. 

6) Renata Nowosad – za. 

7) Krystyna Podsiadło – za. 

8) Renata Szostak – za. 

9) Marian Tomkiewicz – za. 

 

Przewodniczący ogłosił przerwę (godz. 13
00

). Po przerwie (godz. 13
10

) kontynuowano 

posiedzenie zgodnie z porządkiem obrad.  

 

Ad. 7 

Plan inwestycji na rok 2019 i analiza wniosków inwestycyjnych w ramach  funduszy 

sołeckich omówił Sekretarz. 

 

Tekst planu inwestycji oraz informacja o wnioskach inwestycyjnych w ramach funduszy 

sołeckich stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9 

Komisja w drodze głosowania ustaliła, iż pkt 9 porządku obrad tj. „Stanowisko w sprawie 

projektu budżetu gminy Santok na rok 2019” omówi na kolejnym posiedzeniu Komisji, której 

termin został wyznaczony na 27 grudnia 2019r. o godz. 10
00

. 

  

Wynik głosowania: 

1) Tadeusz Boczula – przeciw. 

2) Irena Furmańska – za. 

3) Justyna Haliczyn – za. 

4) Irena Kucharska – za. 
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5) Ireneusz Kucner – za. 

6) Renata Nowosad – za. 

7) Krystyna Podsiadło – za. 

8) Renata Szostak – za. 

9) Marian Tomkiewicz – za. 

 

Ad. 10 

W punkcie 10 porządku obrad tj. informacje, zapytania, wolne wioski nie podjęto dyskusji. 

 

Ad. 13 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 14
35

 posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki. 
 

 

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Krystosik           Ireneusz Kucner 

 


