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Protokół nr 4/2019 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

4 lutego 2019r. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu nr 1/2018, 2/2018 oraz 3/2018.  

4. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy (dot. dz. nr 403, obręb Janczewo).  

5. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy (dot. dz. nr 48/3, obręb Wawrów).  

6. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Santok.  

7. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Santok na rok 2019.  

8. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Santok na lata 2019-2035.  

9. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok.  

10. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji.  

11. Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

12. Zakończenie posiedzenia.  

  

 

Ad. 1 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner o godz. 10
05 

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, Z-ca Wójta Damian Kochmański, Sekretarz Gminy Krzysztof 

Karwatowicz, Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak, Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska, 

Inspektor ds. gospodarki przestrzennej Magdalena Zagróbka. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 2 

Radna Krystyna Podsiadło zaproponowała zmianę do porządku obrad polegającą na 

podjęciu dyskusji o stypendium sportowym oraz postawiła wniosek o przyznanie stypendium 

sportowego dla chłopca z Janczewa, który zajął III miejsce w zawodach sportowych 

reprezentując nasz region.  

 

Wójt oznajmił, iż chciałby aby Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie stypendiów dla 

młodzieży utalentowanej zarówno sportowo jak i artystycznie, jednak wymaga to 

przygotowania regulaminu oraz sprawdzenia możliwości finansowych gminy. 

 

Przewodniczący Komisji zaproponował wprowadzenie do porządku obrad uchwały w 

sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania pn. „Kraina Szlaków Turystycznych” jako punkt 9. 
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Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zaproponowaną zmianę. 

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. 

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu nr 1/2018, 2/2018 oraz 3/2018.  

4. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy (dot. dz. nr 403, obręb Janczewo).  

5. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy (dot. dz. nr 48/3, obręb Wawrów).  

6. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Santok.  

7. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Santok na rok 2019.  

8. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Santok na lata 2019-2035.  

9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do 

stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania pn. „Kraina Szlaków Turystycznych” 

10. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok.  

11. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji.  

12. Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

13. Zakończenie posiedzenia.  

 

Komisja w drodze głosowania przyjęła proponowany porządek obrad ze zmianą. 

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 

Przyjęcie protokołu nr 1/2018, 2/2018 oraz 3/2018. 
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Podczas dyskusji nad protokołem 1/2018 głos zabrali: 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, iż wpłynęły uwagi Radnej Ireny Furmańskiej, 

których treść odczytał. 

Treść pisma stanowi załącznik do protokołu. 

 

Komisja w drodze głosowania podjęła decyzję o wykreślenie zapisów dotyczących dyskusji w 

ad. 2  protokołu. 

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. 

 

Komisja poprzez głosowanie przyjęła protokół nr 1/2018. 

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. 

 

Podczas dyskusji nad protokołem 2/2018 głos zabrali: 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, iż wpłynęły uwagi Radnej Ireny Furmańskiej, 

których treść odczytał. 

Treść pisma stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wprowadzenie zmian do protokołu 

polegających na rozszerzeniu zapisów w ad. 6 protokołu. 

 

Wynik głosowania: 

1) Irena Furmańska – za. 

2) Justyna Haliczyn – przeciw. 

3) Irena Kucharska – przeciw. 

4) Ireneusz Kucner – przeciw. 
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5) Renata Nowosad – wstrzymujący. 

6) Krystyna Podsiadło – wstrzymujący. 

7) Renata Szostak – wstrzymujący. 

8) Marian Tomkiewicz – za. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozostawienie bez zmian zapisów w ad. 3 

protokołu za wyjątkiem poprawki miejscowości, jest Wawrowie powinno być Czechowie.  

 

Wynik głosowania: 

1) Irena Furmańska – przeciw. 

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. 

 

Komisja poprzez głosowanie przyjęła protokół nr 2/2018. 

Wynik głosowania: 

1) Irena Furmańska – przeciw. 

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. 

 

Podczas dyskusji nad protokołem 3/2018 głos zabrali: 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, iż wpłynęły uwagi Radnej Ireny Furmańskiej oraz 

Radnego Mariana Tomkiewicza, których treść odczytał. 

Treść pisma stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wprowadzenie zmiany w protokole zgodnie 

z sugestią Radnego Mariana Tomkiewicza. 

 Wynik głosowania: 

1) Irena Furmańska – wstrzymujący. 

2) Justyna Haliczyn – za. 

3) Irena Kucharska – za. 

4) Ireneusz Kucner – za. 

5) Renata Nowosad – wstrzymujący. 
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6) Krystyna Podsiadło – za. 

7) Renata Szostak – za. 

8) Marian Tomkiewicz – za. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wycofanie z porządku obrad przyjęcia 

protokołu nr 3/2018 do czasu uzupełnienia go o pytania Radnej Ireny Furmańskiej do 

omawianego projektu budżetu na rok 2019. 

 

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. 4 

Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (dot. 

dz. nr 403, obręb Janczewo) omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

 

Projekt uchwały został przedłożony w związku z wnioskiem dotychczasowego dzierżawcy  

o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. Dzierżawca korzystał z nieruchomości zgodnie z jej 

przeznaczeniem, opłaca czynsz oraz podatek od nieruchomości. Gmina nie planuje żadnych 

inwestycji ani zmiany sposobu zagospodarowania tego gruntu.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, kto jest dzierżawcą nieruchomości. 

 

Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska udzieliła odpowiedzi. 

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie  

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. 5 

Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (dot. 

dz. nr 48/3, obręb Wawrów) omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

 

Projekt uchwały został przedłożony w związku z wnioskiem dotychczasowego dzierżawcy  

o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. Gmina nie planuje żadnych inwestycji na tym gruncie. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, kto jest dzierżawcą nieruchomości. 

 

Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska udzieliła odpowiedzi. 

 

Radna Irena Furmańska zasugerowała, aby przemyśleć możliwość sprzedaży tego gruntu. 

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie  

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. 6 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 

 i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Santok omówiła Inspektor ds. 

gospodarki przestrzennej Pani Magdalena Zagróbka. 

 

Uchwała jest dokumentem stanowiącym podstawę do sporządzania miejscowych planów, 

natomiast jeżeli nie ma miejscowych planów to Gmina wydaje decyzje o warunkach 

zabudowy, zapisy studium nie muszą być zgodne z decyzjami o warunkach zabudowy i przez 

to, że upłynął duży okres czasu pojawiły się nieścisłości, dlatego m.in. należy studium 

zmienić i dostosować do istniejącego stanu gminy, a także dlatego, że zmieniają się przepisy 

prawa.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, jak często gmina powinna zmieniać 

studium. 

 

Inspektor ds. gospodarki przestrzennej Pani Magdalena Zagróbka udzieliła odpowiedzi, 

iż przepisy mówią, że jeżeli cokolwiek w gminie się zmienia w planach miejscowych to te 

zmiany w studium powinny być aktualizowane. 
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Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż poprzednia Rada oraz ta, która była przed nią nic w 

tej sprawie nie zrobiła, a powinna być co najmniej raz na kadencje sporządzona ocena. 

 

Wójt poinformował, iż studium jest jednym z ważniejszych dokumentów, które należy 

zrobić, w tym celu należy przeanalizować cały obszar gminy i wszystkie plany, dlatego że 

rzutuje to również na ceny gruntów, gdyż wszędzie tam gdzie nie ma planów miejscowych 

rzeczoznawcy biorą pod uwagę zapisy w studium.   Po podjęciu uchwały przez Radę zostanie 

ogłoszony przetarg i będzie to jeden z tematów, który będzie przedkładany Radzie 

sukcesywnie pod obrady, aby dokument został opracowany wspólnie z Radnymi, 

środowiskami gospodarczymi oraz z mieszkańcami po to, aby docelowe funkcje zostały 

zgodnie wypracowane, przy jednoczesnym odzwierciedleniu ducha i potrzeb gminy.  

 

Radna Irena Furmańska dodała, że powinny one również zabezpieczać interesy 

mieszkańców, aby nie było tak, że w części mieszkalnej postawiono np. komin.  

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie  

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. 7 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2019 omówił 

Skarbnik. 

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie  

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. 
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7) Renata Szostak – za. 

8) Marian Tomkiewicz – za. 

 

Ad. 8 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 

2019-2035 omówił Skarbnik. 

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie  

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. 9 

Uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do 

stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania pn. „Kraina Szlaków Turystycznych” omówił Wójt, 

który poinformował, iż zmiana polega na tym, aby zmienić zapis „Wójt Gminy Santok Józef 

Ludniewski” na „Wójt Gminy Santok”.  

 

Skarbnik oznajmił, iż w uchwale powinien być dodatkowo paragraf o uchyleniu uchwały z 

2015 roku. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wprowadzenie §3 o treści traci moc 

uchwała V/34/15 Rady Gminy Santok z 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania pn. 

„Kraina Szlaków Turystycznych”. 

 

Komisja wprowadziła zmianę. 

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. 



9 

 

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały ze zmianą pod głosowanie  

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. 10 

Podczas omawiania pkt 10 tj. opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok głos 

zabrali: 

 

Radna Irena Furmańska zaproponowała wprowadzenie następujących zapisów do planu 

pracy komisji: 

 stanowisko w sprawie oceny wykonania budżetu – co kwartał; 

 informacja o stanie realizacji zadań dotyczących odpadów i utrzymania czystości oraz 

porządku publicznego 

 stanowisko w sprawie funkcjonowania CUW. 

 informacja dotycząca działań podjętych w celu pozyskania środków zewnętrznych. 

 

Komisja wprowadziła zapisy do planu pracy. 

 

Przewodniczący Komisji poddał plan pracy komisji z uwzględnionymi zmianami pod 

głosowanie. 

Komisja przyjęła plan pracy. 

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. 

 

Wypracowany plan pracy stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 11 

Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie kandydatur na stanowisko Zastępcy 

Przewodniczącego Komisji.  

 

Radna Renata Nowosad zaproponowała Radnego Mariana Tomkiewicza, który wyraził 

zgodę. 

 

W związku z tym, iż więcej kandydatur nie było Przewodniczący Komisji poddał pod 

głosowanie kandydaturę Radnego Mariana Tomkiewicza.  

 

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 – wstrzymujący. 

 

Radny Marian Tomkiewicz podziękował za zaufanie, 

 

Ad. 12 

Podczas omawiania pkt 12 porządku obrad tj. informacje, zapytania, wolne wnioski głos 

zabrali: 

 

Radna Justyna Haliczyn oznajmiła, iż zgłosiła się do niej Pani, która mieszka koło Banku, 

ponieważ auta, które nie mieszczą się pod wiaduktem wycofują na drodze obok niej 

uszkadzając jej całe ogrodzenie, w tym roku ta Pani planuje remont ogrodzenia i prosi  

o pomoc, aby znaleźć jakieś rozwiązanie w celu zabezpieczenia Jej przed takimi zdarzeniami.  

 

Wójt poprosił o podanie adresu tej posesji. 

 

Radna Justyna Haliczyn udzieliła odpowiedzi. Ponadto zgłosiła, iż w Santoku nie działają 

lampy. 

 

Radna Renata Szostak zgłosiła, iż w Płomykowie lampy wyłączają się ok godz. 10-12 i 

poprosiła o ich wyregulowanie.  

 

Wójt poinformował, iż gmina zajmie się regulacją zegarów w lampach przy drogach 

gminnych.  Natomiast jeżeli chodzi o lampy przy drodze wojewódzkiej to gmina nie ma na to 

wpływu.   

 

Radna Renata Szostak jako Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

zaproponowała Komisje wspólne, ponieważ wiele tematów dotyczy zarówno Komisji 

Budżetu jak i Komisji Oświatowej. 
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Wójt podziękował za uwagę i dodał, że wtedy kiedy komisje pracują merytorycznie  nad 

własnymi tematami to powinny pracować samodzielnie, natomiast kiedy są spotkania na 

których omawiane są materiały na sesję lub inne tematy, które dotyczą wszystkich Radnych 

to łączenie komisji jest zasadne i powinni decydować o tym Przewodniczący tych Komisji.  

 

Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, iż ten temat powinien zostać omówiony  

z Przewodniczącym Rady, ponieważ Przewodniczący powinien panować nad wszystkim,  

aby mieć pełen obraz tego co dzieje się w Radzie.  

 

Radna Renata Nowosad jako Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż jest w stałym kontakcie  

z Przewodniczącymi Komisji.  

 

Radna Renata Szostak oznajmiła, iż otrzymała informację, że jest kolejne odwołanie  

w sprawie sali wiejskiej w Płomykowie i w związku z tym zwróciła się do Wójta z pytaniem, 

jakie będą jego kolejne działania w tej sprawie.  

 

Wójt poinformował, iż ma zamiar spotkać się z Wójtem Gminy Kłodawa, który jest 

wskazany jako organ prowadzący sprawę. Wójt spotkał się z Panem będącym stroną 

postępowania i tak po ludzku rozumie jego postawę, jednak ten Pan nie pozostawia gminie 

pola manewru. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, dlaczego gmina nie przekaże sprawy  

do sądu skoro postępowanie w SKO tak długo trwa.  

 

Wójt poinformował, iż poczeka na decyzję SKO w tej sprawie i jeżeli Pan, który jest stroną 

tego postępowania ponownie się odwoła, a SKO rozstrzygnie na niekorzyść Gminy to weźmie 

pod uwagę takie rozwiązanie.  

 

Radna Renata Szostak oznajmiła, iż również po ludzku rozumie działanie właściciela lokalu 

przy sali wiejskiej, który mieszka od 30 lat przy sali i nigdy nie było żadnego problemu 

oprócz jednego incydentu, natomiast sytuacja doprowadziła do tego, że sala nie jest od 

długiego czasu użytkowana oraz ogrzewana i w związku z tym pojawił się problem z wilgocią 

w Sali oraz w budynku tego Pana. Radna wyraziła obawy, iż w tej sytuacji właściciel 

sąsiedniego lokalu będzie miał roszczenia do gminy o spowodowanie tej sytuacji.  

 

Wójt poinformował, iż formalnie jest zakaz korzystania z sali i nie można w związku z tym 

jej ogrzewać, a gdyby stało się tak jak powiedziała Radna to w takiej sytuacji sprawa będzie 

skierowana do sądu.  

 

Radna Renata Szostak oznajmiła, iż prosiła kierownika RRG o sprawdzenie możliwości 

postawienia garażu przy sami wiejskiej i nie otrzymała jeszcze informacji w tej sprawie.  

 

Wójt poinformował, iż wydał polecenie zgłoszenia zamiaru postawienia garażu.  

 

Radna Irena Kucharska zwróciła się z pytaniem, kiedy będzie odbiór ścieżki rowerowej  

w Santoku.  

 

Wójt poinformował, iż odbiór już był, jednak są usterki i muszą one zostać usunięte.  
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Radna Irena Kucharska zgłosiła, iż obok „przystani na kilometrze” jest bardzo zniszczony 

wał przeciwpowodziowy. 

 

Wójt poinformował, iż pracownicy Urzędu wystąpią do Wód Polskich o wiosenny przegląd 

wałów.  

 

Radna Irena Kucharska oznajmiła, iż stawki za ścieki dla Gminnej Spółki Wodnej ustalają 

Wody Polskie w Bydgoszczy, natomiast w Skwierzynie Zakład Gospodarki Komunalnej ma o 

2 zł na kubiku taniej. Radna zwróciła się z pytaniem skąd ta różnica. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż nie da się nic w tej sprawie zrobić, ponieważ stawki ustala się na 

podstawie indywidualnej kalkulacji. Natomiast rolą Wód Polskich, czyli organu 

zatwierdzającego taryfę jest to, aby sprawdzić, czy wyliczone ceny przez przedsiębiorstwo, 

świadczące usługi czyli PWiK są zgodne z przepisami i te różnice mogą się pojawić, 

ponieważ zależy to od wielu czynników m.in. przez zrealizowane i zaplanowane inwestycje a 

także od długości sieci.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy zostało coś zrobione w sprawie wiaty 

przystankowej. Ponadto Radna została zobowiązana do przekazania, iż mieszkańcy Czechowa 

ubolewają, iż Wójt nie pojawił się na spotkaniu choinkowym w Czechowie, ani nie 

oddelegował żadnego przedstawiciela. 

 

Wójt oznajmił, iż bardzo chętnie przyjeżdża na każde spotkanie z mieszkańcami jeżeli ma 

czas, a jeżeli go nie ma to wysyła kogoś w zastępstwie, natomiast prosi, aby informowano go 

o takich uroczystościach, ponieważ w tym przypadku otrzymał informacje dwa dni przed i 

jego nieobecność nie była złą wolą, jednak ludzie powinni się wzajemnie szanować. 

Natomiast w kwestii przystanku to cała kwota z funduszu sołeckiego jest zadysponowana na 

zakup mebli do kuchni w sali wiejskiej i Wójt dał deklaracja, że przystanek będzie zrobiony, 

jednak z prośbą, aby z funduszu przenieść 13 tysięcy na wydatki związane z wyposażeniem 

sali. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż przez cały rok 2018 w funduszu sołeckim były 

zabezpieczone środki na wiatę przystankową, jednak przez cały ten okres  gmina nie znalazła 

możliwości zajęcia się tym tematem.  Radna zwróciła się z pytaniem, kiedy omawiana 

inwestycja zostanie zrealizowana. Ponadto Radna oznajmiła, iż na posiedzeniu 17 grudnia 

złożyła wniosek o wydanie opinii prawnej na temat podatków za drogi wewnętrzne i zwróciła 

się z pytaniem, czy w tej sprawie cokolwiek zostało zrobione. 

 

Wójt poinformował, iż na ten moment nie ma jeszcze opinii prawnej.  

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, iż po sesji, której tematem m,in, było nadanie 

nazwy drodze w Wawrowie, co zostało zrobione według Radnej niezgodnie z prawem, Radna 

zwróciła się do Wojewody i otrzymała  informacje, iż „żaden przepis prawa nie upoważnia 

Radę Gminy do nadania nazwy działce rolnej bez formalnej zmiany jej przeznaczenia nazwy 

ulicy”. Radna dodała, iż poruszyła temat, ponieważ wiąże się on z podatkami, a takich uchwał 

było podjętych bardzo dużo i na przykładzie drogi Wawrowskiej w Czechowie wiadomo,  

że właściciele drogi nie robią w tym kierunku nic, a do gminy nie spływają pieniądze za drogę 

wewnętrzną.  Ponadto Radna oznajmiła, iż zwróciła się  jeszcze do byłego Przewodniczącego 
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Rady z tematem dotyczącym sporządzania protokołów z sesji powołując się na art. 19 ustawy 

o dostępie do informacji publicznej i w tej sprawie nie otrzymała jeszcze opinii prawnej.  

 

Z-ca Wójta Damian Kochmański (były Przewodniczący Rady) oznajmił, iż opinia prawna 

w przedmiotowej sprawie była, jednak sprawdzi formę przekazu, skoro Radna twierdzi, iż nie 

otrzymała informacji. 

 

Radna Renata Szostak zapytała o termin wykonania lamp w Płomykowie.  

 

Wójt poprosił o czas, ponieważ dopiero został zrobiony objazd, przegląd lamp i należy teraz 

ustalić, jakie są potrzeby i w jakim zakresie można realizować te zadania z funduszu 

sołeckiego, jednak zlecenia wyjdą z gminy na pewno w pierwszym kwartale roku. 

 

Radna Irena Kucharska zwróciła się z pytaniem, czy została zamontowana lampa na 

cmentarzu w Starym Polichnie.  

 

Przewodniczący Komisji udzielił odpowiedzi, iż w lipcu miały być postawione 3 lampy do 

końca miejscowości, jednak Enea nie wywiązała się z wykonania zadania i to zadanie 

przeszło na rok obecny. Sytuacja z lampą na cmentarzu jest trudna ze względu na lokalizację 

cmentarza, ponieważ jest on w lesie.  

 

Radny Marian Tomkiewicz zwrócił się z pytaniem, czy jest możliwość montażu dwóch 

progów na ul. Lawendowej.  

 

Wójt odpowiedział, iż w budżecie nie ma zaplanowanych środków na ten cel, natomiast ta 

kwestia zostanie przeanalizowana.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż mieszkańcy nie mają dojazdu do ulicy Orzechowej  

i Brzozowej, ponieważ właściciel prywatnej działki zaczyna ją grodzić, sprawa dotyczy 

niewłaściwego  planowania i warunków zabudowy, ponieważ ktoś nie zapewnił odpowiedniej 

szerokości drogi dojazdowej do posesji. Radna prosi o rozwiązanie tej sprawy przez Wójta.   

 

Radny Ireneusz Kucner poinformował, iż dostaje sygnały od ludzi, że kursy autobusów 

PKS zostały bardzo ukrócone. 

 

Wójt poinformował, iż był na spotkaniu z Dyrektorem PKSu i wnioski z rozmowy są takie, 

że w najgorszym wypadku  PKS ma zaproponować możliwość wznowienia pewnych 

autobusów do których gmina musiałaby dopłacić, Wójt poprosił, aby przygotować pełną 

informacje o tym ile osób korzysta z tego typu transportu i po zapoznaniu się z takim 

dokumentem sytuacja nie wygląda dobrze dla PKS, ponieważ jest to bardzo mała liczba osób. 

Ponadto jest jeszcze jeden problem, a mianowicie uchwała Rady Miasta Gorzowa, która nie 

pozwala autobusom PKS zatrzymywania się na przystankach miejskich. Wójt poinformował, 

iż Dyrektor PKS będzie obecny na marcowej sesji, przedstawi sytuację 

 i należy wypracować jakieś stanowisko.   

  

Radna Justyna Haliczyn poinformowała, iż koło PKP w chodniku zapadła się płytka 

 i  powstała duża dziura.  
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Ad. 13 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 13
00

 posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki. 
 

 

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Krystosik           Ireneusz Kucner 

 


