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Protokół nr 5/2019 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

Protokół nr 4/2019 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

 7 marca 2019r. 

 

 

Komisja Budżetu i Gospodarki w związku z tematyką posiedzenia obradowała wspólnie 

z Komisją ds. Społecznych i Oświatowych. 

 

Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Podsumowanie ferii zimowych organizowanych przez GOK.   

4. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy dla boiska sportowego  

 w miejscowości Wawrów.  

5. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej 

położonej w obrębie Lipki Wielkie – dz. nr 223/8.  

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

umowy dzierżawy. (dot. dz. nr 638/3 obręb  Santok). 

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

umowy dzierżawy. (dot. dz. nr 142/28 obręb  Wawrów).  

8. Stanowisko do uchwały Nr III/16/2019 Zgromadzenia Związku Celowego Gminy 

MG-6 w Gorzowie Wlkp. z dnia 12 lutego 2019 roku zmieniającej Statut Związku 

Celowego Gminy MG-6.  

9. Stanowisko do uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego 

w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek  

 w szkole i w domu” na lata 2019-2023.  

10. Pomoc udzielana przez OPS osobom najbardziej potrzebującym (Święta wielkanocne).  

11. Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

12. Zakończenie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner  o godz. 11
00 

dokonał 

otwarcia posiedzenia wspólnej komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja Budżetu 

 i Gospodarki uczestniczyła w 8 osobowym składzie (nieobecna Radna Justyna Haliczyn). 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych uczestniczyła w 7 osobowym składzie (nieobecna 

Radna Mirosława Porańczyk oraz Radna Katarzyna Szafrańska). Spoza Komisji udział wzięli: 

Wójt Gminy Paweł Pisarek, Z-ca Wójta Gminy Damian Kochmański, Sekretarz Gminy 

Krzysztof Karwatowicz, Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska, Dyrektor GOK Sylwia 

Dobrzyńska, Pełniący Obowiązki Kierownika OPS Tomasz Jaśkowiak. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki zaproponował siebie, jako osobę 

prowadzącą posiedzenie Komisji. 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, dlaczego Komisje są połączone. 

Przewodniczący Komisji udzielił odpowiedzi, iż Przewodniczący obu Komisji zostali 

zobowiązani przez Przewodniczącą Rady do zorganizowania wspólnego posiedzenia  

w związku z wnioskiem Radnej Ireny Furmańskiej o ponowne procedowanie uchwały 

 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania zgodnie 

z wieloletnim rządowym programem „Posiłek  w szkole i w domu” na lata 2019-2023.  

 

Członkowie obu Komisji nie wnieśli sprzeciwu i wybrali Radnego Ireneusza Kucnera na 

Przewodniczącego obrad Komisji Budżetu i Gospodarki oraz  Komisji ds. Społecznych 

 i Oświatowych.  

Radny Tadeusz Boczula złożył wniosek o wyłączenie z porządku obrad pkt 9, ponieważ 

Rada powinna być konsekwentna w swoich działaniach i postanowieniach. Na sesji Radna 

Irena Furmańska złożyła wniosek o niepodejmowanie przedmiotowej uchwały, który został 

odrzucony, ponadto Wojewoda nie miał żadnych zastrzeżeń do uchwały i jest ona 

obowiązująca.  

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż podtrzymuje swój wniosek o ponowne procedowanie 

przedmiotowej uchwały i jeżeli Komisja będzie ją procedować to Radna udowodni, iż tą 

uchwałą Rada złamała prawo, a obecny Kierownik OPS działa bezprawnie i samowolnie 

podwyższając kryteria dochodowe o 50%. 

Radna Krystyna Rajczyk złożyła wniosek o wycofanie z porządku obrad pkt 5, ponieważ 

chciałaby przed opiniowaniem uchwały zobaczyć tę nieruchomość. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek Radnego Tadeusza Boczuli  

o wycofanie pkt 9 z porządku obrad. 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania nie uwzględniła wniosku głosami: 

1) Renata Szostak – za 

2) Ireneusz Kucner – za 

3) Zbigniew Łukasiewicz – przeciw 

4) Krystyna Podsiadło – wstrzymany 

5) Krystyna Rajczyk – przeciw 

6) Marian Tomkiewicz – przeciw 

7) Tomasz Żarski – przeciw. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki 

Komisja w drodze głosowania nie uwzględniła wniosku głosami: 

1) Tadeusz Boczula – za 
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2) Irena Furmańska – przeciw 

3) Irena Kucharska – wstrzymany 

4) Ireneusz Kucner – za 

5) Renata Nowosad – przeciw 

6) Krystyna Podsiadło – wstrzymany 

7) Renata Szostak - wstrzymany 

8) Marian Tomkiewicz – przeciw. 

 

Radny Tomasz Żarski zwrócił się z pytaniem, co by było gdyby jednak Komisja 

uwzględniła wniosek, a druga nie. 

 

Wójt oznajmił, iż również w trakcie głosowania pomyślał o tym i uważa, że Komisje nad 

porządkiem posiedzenia powinny głosować wspólnie, natomiast opiniowanie uchwał  

w oddzielnym głosowaniu.  

 

Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, iż jest za pozostawieniem w porządku obrad pkt 

5, po to aby Pani Kierownik RGKROŚ mogła się na ten temat wypowiedzieć i dopiero 

Komisja zdecyduje o ewentualnym wstrzymaniu uchwały.   

Radna Krystyna Rajczyk wycofała swój wniosek. 

Komisja w drodze głosowania przyjęła porządek obrad bez zmian.  

Wyniki głosowania: 

1) Tadeusz Boczula – wstrzymany 

2) Irena Furmańska – za 

3) Irena Kucharska – za 

4) Ireneusz Kucner – za 

5) Zbigniew Łukasiewicz – za 

6) Renata Nowosad – za 

7) Krystyna Podsiadło – za 

8) Krystyna Rajczyk – za 

9) Renata Szostak - za 

10) Marian Tomkiewicz – za 

11) Tomasz Żarski – za. 

 

Ad. 3 

Podsumowanie ferii zimowych organizowanych przez GOK.   

Informację w tym zakresie przedstawiła Pani Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, jakie koszty w związku z organizacją ferii 

poniosła Komisja ds. rozwiązywania i profilaktyki problemów alkoholowych. 

 



4 

 

Pani Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska udzieliła odpowiedzi, iż nie posiada szczegółów 

co do kwoty, natomiast komisja pokrywała koszty w związku z organizacją turniejów 

sportowych oraz teatrzyków. 

 

Radna Renata Szostak zapytała, jak często były organizowane warsztaty.  

 

Pani Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska udzieliła odpowiedzi, iż w pierwszym tygodniu 

były warsztaty filcowania, a w drugim warsztaty artystyczne.  

 

Ad. 4 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy dla boiska sportowego  

 w miejscowości Wawrów.  

 

Projekt uchwały omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska, która 

poinformowała, iż projekt został przygotowany w związku z wnioskiem  Zarządu Klubu 

„Warta Gorzów”. Zgodnie z zarządzeniem Wójta zostały w tej sprawie przeprowadzone 

konsultacje społeczne, a opinia mieszkańców Wawrowa jest pozytywna. 

 

Radna Irena Furmańska zapytała, ile osób brało udział w zebraniu. 

 

Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska odpowiedziała, że 10 osób spośród których 

6 było za, a 4 wstrzymały się od głosu.  

 

Radny Ireneusz Kucner zapytał, jaki jest odbiór mieszkańców tej inicjatywy. 

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz oznajmił, iż Pan Adam Pawlak zarówno prywatnie oraz jako 

działacz społeczny był odebrany pozytywnie, a jedyną wątpliwością były okoliczności jego 

tragicznej śmierci.  

 

Radny Marian Tomkiewicz wyraził pozytywną opinię do projektu uchwały. 

 

W dalszej dyskusji w której głos zabrali: Radna Irena Furmańska, Radny Zbigniew 

Łukasiewicz, Radny Tomasz Żarski, Radna Irena Kucharska oraz Wójt, Komisja podjęła 

decyzję o zwróceniu się do odpowiednich organów w celu pozyskania informacji, czy 

postępowanie wyjaśniające okoliczności śmierci zostały zakończone.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1) Renata Szostak – wstrzymany 

2) Ireneusz Kucner – wstrzymany 

3) Zbigniew Łukasiewicz – za 
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4) Krystyna Podsiadło – wstrzymany 

5) Krystyna Rajczyk – za 

6) Marian Tomkiewicz – za 

7) Tomasz Żarski – za. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1) Tadeusz Boczula – przeciw 

2) Irena Furmańska – za 

3) Irena Kucharska – wstrzymany 

4) Ireneusz Kucner – wstrzymany 

5) Renata Nowosad – za 

6) Krystyna Podsiadło – wstrzymany 

7) Renata Szostak - wstrzymany 

8) Marian Tomkiewicz – za. 

 

Ad. 5 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej 

położonej w obrębie Lipki Wielkie – dz. nr 223/8.  

 

Projekt uchwały omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

Projekt uchwały uzupełniono o zapis „w formie przetargu ustnego nieograniczonego”. 

 

W związku z wnioskiem Radnej Krystyny Rajczyk o dokonanie oględzin przedmiotowej 

nieruchomości, Przewodniczący Komisji oznajmił, iż podda pod głosowanie projekt uchwały, 

aby Komisja go zaopiniowała, a każdy zainteresowany będzie miał możliwość obejrzenia 

nieruchomości przed sesją.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały ze zmianą. 

Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały ze zmianą. 

Wyniki głosowania: 

1) Tadeusz Boczula – za 

2) Irena Furmańska – 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. 

 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 
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Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały ze zmianą. 

Wyniki głosowania: 

1) Renata Szostak – za 

2) Ireneusz Kucner – za 

3) Zbigniew Łukasiewicz – za 

4) Krystyna Podsiadło – za 

5) Krystyna Rajczyk – wstrzymany 

6) Marian Tomkiewicz – za 

7) Tomasz Żarski – wstrzymany. 

 

Ad. 9 

Stanowisko do uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego  

w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek  w szkole  

i w domu” na lata 2019-2023.  

 

Pełniący Obowiązki Kierownika OPS Tomasz Jaśkiewicz poinformował, iż program 

„Posiłek  w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest realizowany, z budżetu Wojewody na 

realizację programu OPS otrzymuje w wysokości 60%, natomiast 40%  

z budżetu gminy. Programem objęto 45 rodzin (tj. 102 osoby) oraz 42 dzieci z 22 rodzin. 

Pełniący Obowiązki Kierownika OPS Tomasz Jaśkiewicz wyraził zdanie, że jeżeli uchwała 

byłaby niezgodna z prawem to Wojewoda wstrzymałby jej wykonanie. Radna Irena 

Furmańska zarzuca, iż błędem jest to, że w uchwale nie jest wprost napisane o 150% 

kryterium dochodowego, natomiast podstawa prawna omawianej uchwały to m.in. uchwała 

Rady Ministrów nr 140 z dnia 15 października 2018 roku, z której to kryterium wynika.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż przepisy prawa należy czytać wprost i zgodnie z art. 

8 ustawy o pomocy społecznej są ustalone kryteria przyznania dotacji celowej. Z ust. 2 

powołanego artykułu wynika, iż każda zwyżka ponad limit określony w ust. 1 wymaga 

uchwały Rady Gminy.  W związku z powyższym Radna zaproponowała następujące zmiany 

w uchwale: 

 

- w § „odstępuje się od żądania zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie w formie 

posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób i 

rodzin korzystających ze wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego przyjętego 

uchwałą 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek  w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 

2018r. poz. 1007), jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie 

lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego określonego w 

art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

 

- ponieważ jest to działanie modułowe to w wytycznych należy zapisać również moduł drugi. 

 



7 

 

Komisja wypracowała stanowisko, iż odroczy temat do czasu zaopiniowania propozycji 

Radnej Ireny Furmańskiej przez prawnika.  

 

Ad. 10 

Pomoc udzielana przez OPS osobom najbardziej potrzebującym (Święta wielkanocne).  

Informację przedstawił Pełniący Obowiązki Kierownika OPS Tomasz Jaśkiewicz 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu.  

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, czy są prowadzone konsultacje z sołtysami 

miejscowości przy wyznaczaniu osób, które  potrzebują pomocy. 

 

Pełniący Obowiązki Kierownika OPS Tomasz Jaśkiewicz odpowiedział, że nie ze 

wszystkimi sołtysami OPS ma kontakt, ale w przypadku, gdy Sołtys zgłasza osoby 

potrzebujące to podejmowane są działania. 

 

Ad. 6 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy (dot. dz. nr 638/3 obręb  Santok). 

 

Projekt uchwały omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz zapytał, jaka jest kwota dzierżawy. 

 

Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska udzieliła odpowiedzi, że jest to kwota 25,20 

zł miesięcznie.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, jakie jest przeznaczenie nieruchomości 

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

 

Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska udzieliła odpowiedzi, że zgodnie  

z zmiejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest to funkcja oświatowa, 

ponieważ jest to nieruchomość przy budynku przedszkola.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt. 

Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1) Tadeusz Boczula – za 

2) Irena Furmańska – 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. 

 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1) Renata Szostak – za 

2) Ireneusz Kucner – za 

3) Zbigniew Łukasiewicz – za 

4) Krystyna Podsiadło – za 

5) Krystyna Rajczyk – za 

6) Marian Tomkiewicz – za 

7) Tomasz Żarski – za. 

 

 

Ad. 7 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy. (dot. dz. nr 142/28 obręb  Wawrów).  

 

Projekt uchwały omówił Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt. 

Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1) Tadeusz Boczula – za 

2) Irena Furmańska – 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. 

 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1) Renata Szostak – za 

2) Ireneusz Kucner – za 

3) Zbigniew Łukasiewicz – za 

4) Krystyna Podsiadło – za 

5) Krystyna Rajczyk – za 

6) Marian Tomkiewicz – za 
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7) Tomasz Żarski – za. 

 

Ad. 8 

Stanowisko do uchwały Nr III/16/2019 Zgromadzenia Związku Celowego Gminy MG-6  

w Gorzowie Wlkp. z dnia 12 lutego 2019 roku zmieniającej Statut Związku Celowego 

Gminy MG-6.  

 

Do tematu wprowadziła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska, informując o 

zmianach oraz głównych powodach zmian. 

Treść uchwały oraz wykaz zmian stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, na podstawie jakich przepisów został 

utworzony Związek Celowy Gmin MG-6, ponieważ według niej nie ma w ustawie  

o samorządzie gminnym artykułu, na którego podstawie można taki Związek utworzyć.  

 

Wójt wyraził zdanie, iż art. 64 wyczerpuje temat i przytoczył jego  treść. 

Ponadto Wójt poinformował, iż treść statutu MG-6 została przyjęta przez Związek oraz 

poddana do analizy prawnej Wojewody, który nie wniósł uwag, następnie statut został 

przedłożony wszystkim, którzy mogą wnieść sprzeciw do statutu. Jeżeli taki sprzeciw będzie 

to samorządy muszą podjąć uchwałę o sprzeciwie i w jej treści określić, do których zapisów 

mają uwagi, natomiast jeżeli we wskazanym terminie tj. w ciągu 30 dni tego nie zrobią, 

traktuje się to stanowisko jako opinię pozytywna.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie stanowisko w sprawie niewnoszenia 

sprzeciwu do projektu uchwały Związku Celowego Gmin MG-6.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do stanowiska w sprawie 

niewnoszenia sprzeciwu do projektu uchwały Związku Celowego Gmin MG-6. 

Wyniki głosowania: 

1) Tadeusz Boczula – za 

2) Irena Furmańska – 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. 

 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do stanowiska w sprawie 

niewnoszenia sprzeciwu do projektu uchwały Związku Celowego Gmin MG-6. 

Wyniki głosowania: 
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1) Renata Szostak – za 

2) Ireneusz Kucner – za 

3) Zbigniew Łukasiewicz – za 

4) Krystyna Podsiadło – za 

5) Krystyna Rajczyk – za 

6) Marian Tomkiewicz – za 

7) Tomasz Żarski – za. 

 

Ad. 11 

Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radny Tadeusz Boczula zwrócił się z pytaniem, czy Przewodnicząca Rady i Urząd Gminy 

planuje uroczystą sesję z udziałem wszystkich Radnych poprzednich kadencji z okazji 30 

rocznicy pierwszych wolnych wyborów.  

 

Wójt oznajmił, iż na poziomie gminy odpowiednią formą byłoby zorganizowanie uroczystej 

sesji z udziałem wszystkich Radnych, Członków Zarządu i Wójtów którzy w gminie 

pracowali od 1990 roku, natomiast konkretna propozycja zostanie przedstawiona Radnym.  

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz zwrócił się z pytaniem, czy w związku z projektem „senior 

plus”, Gmina Santok poczyniła działania, aby pozyskać środki z tego programu. Ponadto 

Radny zapytał, czy na terenie gminy będą organizowane strajki nauczycieli. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, że środki z programu „senior plus” gmina może uzyskać, jednak 

należy wziąć pod uwagę, że każdy program dedykowany dla samorządów ma różny poziom 

zaangażowania. W związku z tym należy rozważyć wzięcie udziału w programie ze względu 

na finansowe możliwości gminy oraz ze względu na to, iż nie wyłoniono jeszcze Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej, który będzie partnerem w tych działaniach.  

 

Z-ca Wójta poinformował, iż nie ma jeszcze oficjalnej decyzji dotyczącej strajków 

nauczycieli w placówkach oświatowych na terenie gminy. 

 

Radna Irena Kucharska zwróciła się z pytaniem, czy podjęto już jakieś decyzje dotyczące 

OSP.  

 

Wójt poinformował, iż odbyły się dwa posiedzenia Zarządu OPS na których: 

- zmieniono Prezesa Zarządu (funkcję objął Wójt), 

- zmieniono Gminnego Komendant OSP (funkcję objął Bartłomiej Mądry), 

- przedstawiono strażakom propozycji o utworzeniu gminnego centrum ratownictwa.                           

 

Radna Krystyna Rajczyk zaproponowała, aby zwiększyć ekwiwalent dla prezesów 

jednostek OSP. 
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Wójt oznajmił, iż pochyli się nad tym tematem i wyreguluje kwestie wynagrodzeń dla 

strażaków z jednostek OSP. 

                                                                                                                                

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż kwestie związane z funkcjonowaniem jednostek OSP 

nie można  robić „na siłę”, lecz w porozumieniu ze strażakami. 

 

Wójt oznajmił, iż nie chce zniechęcać swoim działaniem strażaków, ponieważ oni w wielu 

aspektach społecznych są potrzebni.  

 

Radna Irena Kucharska oznajmiła, iż Wójtowi dobrze znany problem remizy w Santoku  

i zwróciła się z pytaniem, czy w tym zakresie podjęte będą jakieś działania.  

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż chce realizować projekt, który rozwiąże problem remizy  

w Santoku.  

 

Radny Marian Tomkiewicz zwrócił się  z prośbą o stworzenie informacji zawierającej maile 

i numery telefonów do wszystkich pracowników Urzędu. 

 

Radny Tadeusz Boczula opuścił posiedzenie Komisji o godz. 13
50

. 

 

Radna Irena Kucharska zwróciła się z pytaniem, czy będą zatrudnienie pracownicy 

interwencyjni. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż będzie kierowany wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy  

o zatrudnienie pracowników publicznych i interwencyjnych.  

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, czy ustalono coś w sprawie gabinetu 

ginekologicznego w Santoku w związku ze zgłoszonym przez nią wnioskiem. 

 

Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska poinformowała, iż problem z gabinetem 

polega na niewłaściwym działaniu kanalizacji i należy go rozwiązać.  

 

Ad. 12 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 14
10

 posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki. 
 

 

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Krystosik           Ireneusz Kucner 

 

 

 


