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Protokół nr 21/2019 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

Protokół nr 19/2019 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

25 listopada 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. Przyjęcie protokołu 14/2019 i 15/2019 Komisji Budżetu i Gospodarki oraz protokołu 

nr 13/2019 i 14/2019 Komisji ds. Społecznych i Oświaty. 

4. Informacja o stanie realizacji zadań dotyczących odpadów i utrzymania czystości oraz 

porządku publicznego. 

5. Stanowisko do uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania(projekt 1) 

6. Stanowisko do uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Santok nr XXI/159/16z 

dnia 16.06.2016r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Zespołu Oświaty w Santoku na 

Centrum Usług Wspólnych w Santoku oraz nadania nowego statutu (projekt 2)  

7. Stanowisko do uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Santok nr II/4/2018 z dnia 

29.11.2018r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej 

dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Santok. 

(projekt 3) 

8. Stanowisko do uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Santok do Lubuskiej 

Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR” (projekt 4) 

9. Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w 

drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela (projekt 5) 

10. Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w 

formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania pn. 

„Budowa wyspy spowalniającej ruch oraz przejścia dla pieszych w pasie drogowym 

drogi wojewódzkiej nr 158 w miejscowości Wawrów”. (projekt 6) 

11. Stanowisko do uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy 

Santok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart.3 ust.3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2023 

(projekt 7) 

12. Stanowisko do uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako 

podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Santok na rok podatkowy 

2020 (projekt 8) 

13. Stanowisko do uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej 

jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Santok na rok 

podatkowy 2020(projekt 9) 

14. Stanowisko do uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na terenie gminy Santok (projekt 10) 
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15. Stanowisko do uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. (projekt 11) 

16. Stanowisko w sprawie informacji dotyczącej spływania środków na dofinansowania 

inwestycji ze środków unijnych oraz innych funduszy pomocowych oraz spłaty 

kredytów.  

17. Stanowisko w sprawie oceny wykonania budżetu za I, II i III kwartał 2019r.  

18. Wolne wnioski i zapytania. 

19. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner  o godz. 12
10 

dokonał 

otwarcia posiedzenia wspólnej komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja Budżetu  

i Gospodarki uczestniczyła w 8 osobowym  składzie (nieobecny Radny Tadeusz Boczula). 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych uczestniczyła w 9 osobowym pełnym składzie. 

Spoza Komisji udział wzięli: Wójt Gminy Paweł Pisarek,  Z-ca Wójta Gminy Damian 

Kochmański, Sekretarz Gminy Krzysztof Karwatowicz, Skarbnik Gminy, Andrzej Szymczak, 

Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska, Kierownik OPS Anita Łukowiak, Kierownik CUW 

Dagmara Kowalicka-Szymczak, Przewodnicząca Rady Renata Nowosad. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner zaproponował siebie 

jako osobę prowadzącą posiedzenie Komisji. 

Komisja nie wniosła zastrzeżeń i wybrała Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki 

Ireneusz Kucnera na osobę prowadzącą posiedzenie, natomiast punkty związane z pracą 

Komisji ds. Społecznych i Oświatowych będą prowadzone przez jej przewodniczącego 

Zbigniewa Łukasiewicza. 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Komisji zaproponował zmianę w porządku posiedzenia polegającą  

na wprowadzeniu: 

1.  Uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Santoku – jako punkt 6. 

2. Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2019 – jako 

punkt 18. 

3. Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 

2019-2038 – jako punkt 19. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wprowadzenie uchwał: 

Wyniki głosowania: 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – za 

2. Justyna Haliczyn - za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 
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5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za 

7. Renata Szostak - za 

8. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska – za 

7. Renata Szostak – za  

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za.  

 

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu 14/2019 i 15/2019 Komisji Budżetu i Gospodarki oraz protokołu 

nr 13/2019 i 14/2019 Komisji ds. Społecznych i Oświaty. 

4. Informacja o stanie realizacji zadań dotyczących odpadów i utrzymania czystości oraz 

porządku publicznego. 

5. Stanowisko do uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania(projekt 1) 

6. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Santoku. 

7. Stanowisko do uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Santok nr XXI/159/16z 

dnia 16.06.2016r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Zespołu Oświaty w Santoku na 

Centrum Usług Wspólnych w Santoku oraz nadania nowego statutu (projekt 2)  

8. Stanowisko do uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Santok nr II/4/2018 z dnia 

29.11.2018r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej 

dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Santok. 

(projekt 3) 

9. Stanowisko do uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Santok do Lubuskiej 

Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR” (projekt 4) 

10. Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w 

drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela (projekt 5) 

11. Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w 

formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania pn. 

„Budowa wyspy spowalniającej ruch oraz przejścia dla pieszych w pasie drogowym 

drogi wojewódzkiej nr 158wmiejscowości Wawrów”. (projekt 6) 
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12. Stanowisko do uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy 

Santok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart.3 ust.3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2023 

(projekt 7) 

13. Stanowisko do uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako 

podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Santok na rok podatkowy 

2020 (projekt 8) 

14. Stanowisko do uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej 

jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Santok na rok 

podatkowy 2020(projekt 9) 

15. Stanowisko do uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na terenie gminy Santok (projekt 10) 

16. Stanowisko do uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. (projekt 11) 

17. Stanowisko w sprawie informacji dotyczącej spływania środków na dofinansowania 

inwestycji ze środków unijnych oraz innych funduszy pomocowych oraz spłaty 

kredytów.  

18. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2019. 

19. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 

2019-2038. 

20. Stanowisko w sprawie oceny wykonania budżetu za I, II i III kwartał 2019r.  

21. Wolne wnioski i zapytania. 

22. Zakończenie posiedzenia. 

 

Komisje w drodze głosowania przyjęły porządek obrad. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – za 

2. Justyna Haliczyn - za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za 

7. Renata Szostak - za 

8. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska – za 

7. Renata Szostak – za  

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za.  
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Ad. 3 

Przyjęcie protokołu 14/2019 i 15/2019 Komisji Budżetu i Gospodarki oraz protokołu nr 

13/2019 i 14/2019 Komisji ds. Społecznych i Oświaty. 

 

Protokół nr 14/2019 Komisji Budżetu i Gospodarki został przyjęty w drodze głosowania. 

Wyniki głosowania: 

1. Irena Furmańska - przeciw 

2. Justyna Haliczyn – za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za 

7. Renata Szpstak - za 

8. Marian Tomkiewicz – za 

 

Protokół nr 13/2019 Komisji ds. Społecznych i Oświatowych został przyjęty w drodze 

głosowania. 

Wyniki głosowania: 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za. 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska – za 

6. Renata Szostak - wstrzymany 

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za. 

 

 

Protokół nr 15/2019 Komisji Budżetu i Gospodarki został przyjęty w drodze głosowania. 

Wyniki głosowania: 

1. Irena Furmańska - przeciw 

2. Justyna Haliczyn – za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – wstrzymany 

7. Renata Szostak - wstrzymany 

8. Marian Tomkiewicz – za 

 

Protokół nr 14/2019 Komisji ds. Społecznych i Oświatowych został przyjęty w drodze 

głosowania. 

Wyniki głosowania: 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 
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3. Krystyna Podsiadło – za. 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska – za 

6. Renata Szostak - wstrzymany 

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za. 

 

Ad. 4 

Informacja o stanie realizacji zadań dotyczących odpadów i utrzymania czystości oraz 

porządku publicznego. 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, iż przedłożona informacja została przygotowana 

przez Biuro Związku Celowego Gmin MG-6, niestety delegacja związku, pomimo 

zaproszenia nie mogła być obecna na posiedzeniu Komisji, jednakże wszelkie pytania zostaną 

zapisane i przekazane do MG-6 w celu uzupełnienia informacji. 

 

Informację omówiła Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska – tekst informacji stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż przedłożona informacja, która nie została przez 

nikogo podpisana, a także nieobecność przedstawicieli MG-6 świadczy o tym jak gmina 

Santok jest postrzegana przez MG-6 oraz poprosiła Przedstawiciela Rady Gminy do MG-6 

Zbigniewa Łukasiewicza o odniesienie się do sytuacji. 

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz oznajmił, iż Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 

wystąpił z pismem do MG-6 z prośbą o przygotowanie informacji oraz obecność na 

posiedzeniu. Za przygotowaną informacje nie może odpowiadać, ani on ani Wójt jako 

przedstawiciele. Wszelkie najważniejsze kwestie zostały zawarte w informacji.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż to co jest zawarte w informacji ma duży wpływ na 

podwyżki za wywóz odpadów, a ściągalność zaległości jest na niskim poziomie i dlatego 

osoby, które regularnie dokonują opłat ponoszą konsekwencje za tych, którzy tego nie robią 

 i zwróciła się z pytaniem, czy takie tematy poruszane są na posiedzeniach MG-6. 

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz poinformował, iż został ogłoszony przetarg i dopiero  

w grudniu zostanie wyłoniony operator na wywóz nieczystości i stawki dopiero na tym etapie  

będą ustalane.   

 

Radna Irena Furmańska poprosiła o uzupełnienie informacji w następującym zakresie: 

 dlaczego ściągalność zaległości jest na tak niskim poziomie, 

 dlaczego mimo tylu nieprawidłowości podmiotów wykonujących wywóz odpadów 

ciekłych nie ma informacji jakie działania zostały w związku z tym podjęte przez 

MG-6, 

 dlaczego w gminie Santok nie ma punktu zbierania np. przeterminowanych leków. 

 

Ad. 5 

Stanowisko do uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania  

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
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specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 

trybu ich pobierania(projekt 1) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy określona stawka – 17 zł, wynika  

z jakiejś kalkulacji.  

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak udzieliła odpowiedzi, iż podwyższona o 2 zł stawka 

wynika z minimalnego wzrostu.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za    

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za. 

4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska – za 

7. Renata Szostak – za  

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za 

 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska - za 

2. Justyna Haliczyn – za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za 

7. Renata Szostak - za 

8. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 6 

Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Santoku. 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 
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1. Ireneusz Kucner – za    

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za. 

4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska – za 

7. Renata Szostak – za  

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za 

 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska - za 

2. Justyna Haliczyn – za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za 

7. Renata Szostak - za 

8. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 7 

Stanowisko do uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Santok nr XXI/159/16z dnia 

16.06.2016r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Zespołu Oświaty w Santoku na Centrum 

Usług Wspólnych w Santoku oraz nadania nowego statutu (projekt 2)  

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak.  

 

Wójt poinformował, iż z uwagi na to, że od 1 stycznia usamodzielniony zostanie 

Środowiskowy Dom Samopomocy, co jest jedym z elementów standaryzacji, który musi 

zostać zrealizowany, ponieważ ŚDSy muszą funkcjonować w kształcie organizacyjnym 

jednostek budżetowych. Jednocześnie obsługę księgowo kadrową nie może prowadzić OPS  

i musi być powołana nowa kadra, jednak do tak małej jednostki nie ma potrzeby zatrudniać 

księgowej  

a obsługą zajmie się CUW.  

 

Z-ca Wójta poprosił, aby w §1 poprawić numer uchwały, ponieważ w projekcie wpisano 

błędny.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy ktoś dokonał analizy korzyści 

finansowych, które zostaną osiągnięte w związku ze zmianami organizacyjnymi. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż jest to ok. 50-60 tys. oszczędności na pensji dla księgowej.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały ze zmianą. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 



9 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za    

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za. 

4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska – za 

7. Renata Szostak – za  

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za 

 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska - za 

2. Justyna Haliczyn – za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za 

7. Renata Szostak - za 

8. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 8 

Stanowisko do uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Santok nr II/4/2018 z dnia 

29.11.2018r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Santok. (projekt 3) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak.  

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, czy dotacja dotyczy wyłącznie dzieci 

zamieszkałych na terenie gminy. 

 

Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak odpowiedziała, że tak. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za    

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska – za 

7. Renata Szostak – za  

8. Marian Tomkiewicz – za 
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9. Tomasz Żarski – za 

 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska - za 

2. Justyna Haliczyn – za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za 

7. Renata Szostak - za 

8. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 9 

Stanowisko do uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Santok do Lubuskiej Regionalnej 

Organizacji Turystycznej „LOTUR” (projekt 4) 

 

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Krzysztof Karwatowicz. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, w jakim kierunku będą odbywały się 

szkolenia dla pracowników w ramach współpracy. 

 

Sekretarz udzielił odpowiedzi, iż plan szkoleń na przyszły rok nie został jeszcze 

opracowany, natomiast będą to szkolenia związane np. z organizacją punktów informacji 

turystycznej lub z przygotowaniem ofert turystycznych. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, co skłoniło gminę do przystąpienia do 

przedmiotowej organizacji.  

 

Sekretarz udzielił odpowiedzi, iż gminę skłoniło to, że do tej pory miała produkty 

turystyczne o charakterze potencjalnym, a nie faktycznym, natomiast w momencie otwarcia 

Muzeum Grodu Santok, po jego renowacji oraz otwarcia Mariny jest zasadnym, aby ściągać 

turystów i podejmować działania promocyjne, a przystępując do organizacji będzie to tańsze 

 i bardziej efektywne niż podejmowanie działań w sposób indywidualny.   

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska - za 

2. Justyna Haliczyn – za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za 

7. Renata Szostak - za 

8. Marian Tomkiewicz – za 
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Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za    

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska – za 

7. Renata Szostak – za  

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za 

 

 

Ad. 10 

Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela (projekt 5) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy została już zrobiona wycena 

nieruchomości. 

 

Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska udzieliła odpowiedzi, że lokal wyceniono na 

22 400 zł.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska - za 

2. Justyna Haliczyn – za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za 

7. Renata Szostak - za 

8. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za    

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska – za 
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7. Renata Szostak – za  

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za 

 

Ad. 11 

Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa 

wyspy spowalniającej ruch oraz przejścia dla pieszych w pasie drogowym drogi 

wojewódzkiej nr 158wmiejscowości Wawrów”. (projekt 6) 

 

Projekt uchwały omówił Sekretarz. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła uwagę, iż w tym roku w tej samej sprawie była już 

podjęta uchwała, dlatego poprzednia powinna zostań anulowana i taki zapis musi być 

wprowadzony do uchwały.  

 

Sekretarz poinformował, iż nie uważa że jest to konieczne, ponieważ jest to uchwała 

intencyjna, ale jeżeli będzie taka wola Radnych to oczywiście zostanie to wpisane.  

 

Komisja podjęła decyzję o wprowadzeniu zmiany. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały ze zmianą. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska - za 

2. Justyna Haliczyn – za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za 

7. Renata Szostak - za 

8. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za    

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk – za  

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska – za 

7. Renata Szostak – za  

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za 



13 

 

 

 

Ad. 12 

Stanowisko do uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Santok  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart.3 ust.3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2023 (projekt 7) 

 

Projekt uchwały omówiła Inspektor ds. projektów i komunikacji społecznej Joanna 

Rogoza.  

 

Radna Krystyna Rajczyk poprosiła o wyjaśnienie zapisu w §4 ust. 3 pkt d. 

 

Inspektor ds. projektów i komunikacji społecznej Joanna Rogoza oznajmiła, iż zakres 

priorytetowych zadań publicznych przewiduje takie działania i była to propozycja zgłoszona 

przez Kierownika OPS, ponieważ omawiając projekt uchwały podejmowana była inicjatywa 

ze strony poszczególnych instytucji w ramach wykonywanych przez nie działań.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż w gminie Santok nie ma podmiotu, który byłby 

komisją doradczą, składającą  się z przedstawicieli organizacji objętych programem  

i wtedy można by wpisywać do projektu uchwały zadania, wynikające z opinii tego „ciała 

doradczego” oraz z konsultacji np. z mieszkańcami gminy. Radna zwróciła się z pytaniem, ile 

jest organizacji pozarządowych zarejestrowanych w gminie Santok.  

 

Inspektor ds. projektów i komunikacji społecznej Joanna Rogoza udzieliła odpowiedzi, iż 

poza 7 klubami sportowymi na terenie gminy działa Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”, Koło 

Gospodyń Wiejskich w Wawrowie oraz Fundacja Gloria Griffin. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, ile z tych organizacji posiada status 

działalności pożytku publicznego oraz oznajmiła, iż w projekcie uchwały nie ma inicjatywy 

organizacji.  

 

Wójt oznajmił, iż urząd przedkłada projekt uchwały, a to Radni nadają jej ostateczny kształt. 

Należy ogólniej spojrzeć na ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i na to 

jaką ona ma odegrać rolę na relację organizacji i gminy. Gmina ma numeratywnie 

wymienione zadania, które musi realizować i nie musi wszystkich zadań powierzać 

organizacjom, natomiast posiada swobodę wyboru zadań do powierzenia. Wójt dodał, że nie 

pamięta sytuacji, kiedy jakaś organizacja zgłosiła się o pomoc i od razu otrzymała informację, 

iż gmina nie będzie współpracować.  

 

Radna Irena Furmańska dodała, że w projekcie uchwały brakuje informacji o jawności 

działania gminy oraz informacji o wysokości środków przeznaczonych na realizacje zadań.  

 

Inspektor ds. projektów i komunikacji społecznej Joanna Rogoza oznajmiła, iż w 

wieloletnich programach ciężko jest wskazać konkretną kwotę przeznaczaną corocznie na 

realizację programu.  

 

Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, że jest rozwiązanie, które polega na procentowym 

wskazaniu przeznaczanych środków. 
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Przewodniczący Komisji zaproponował, aby Inspektor ds. projektów i komunikacji 

społecznej Joanna Rogoza sprawdziła wątpliwości Radnej w zakresie wskazania kwot na 

realizację programu i przedłożyła Radnym informację przed sesją. 

 

Skarbnik zaproponował, aby w §6 ust. 2 wykreślić treść zawartą w nawiasie, mówiącą o 2 

konkursach, natomiast w pkt 2 wykreślić zapis „w kategoriach juniora i młodzika” i zastąpić 

go „w kategoriach młodzieżowych”. 

 

Przewodniczący Komisji oznajmił, iż w czasie sesji odbędzie się posiedzenie komisji  

w celu wypracowania opinii do projektu uchwały.  

 

Ad. 13 

Stanowisko do uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Santok na rok podatkowy 2020 (projekt 8) 

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik.  

 

Po dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – za  

2. Justyna Haliczyn – za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za 

7. Renata Szostak - za 

8. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za    

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk – za  

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska – za 

7. Renata Szostak – za  

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za 

 

Ad. 14 

Stanowisko do uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako 

podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Santok na rok podatkowy 2020 

(projekt 9) 
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Projekt uchwały omówił Skarbnik.  

 

Po dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły negatywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – przeciw  

2. Justyna Haliczyn – przeciw 

3. Irena Kucharska – przeciw 

4. Ireneusz Kucner – przeciw 

5. Krystyna Podsiadło – przeciw 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – przeciw 

7. Renata Szostak - przeciw 

8. Marian Tomkiewicz – przeciw 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – przeciw 

2. Zbigniew Łukasiewicz – przeciw 

3. Krystyna Podsiadło – przeciw 

4. Mirosława Porańczyk – przeciw 

5. Krystyna Rajczyk – przeciw 

6. Katarzyna Szafrańska – przeciw 

7. Renata Szostak – przeciw 

8. Marian Tomkiewicz – przeciw 

9. Tomasz Żarski – przeciw 

 

Ad. 15 

Stanowisko do uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

na terenie gminy Santok (projekt 10) 

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik  i poinformował o zmianie.  

 

Magdalena Rzeczycka-Więckowska zwróciła się z pytaniem, czy koniecznym jest 

podnoszenie stawki podatku od nieruchomości dla osób prowadzących działalność 

gospodarcza na takim poziomie. Radna wyraziła zdanie, iż gmina nie stwarza sprzyjających 

warunków dla działalności gospodarczej, a przedsiębiorcy nie są zachęcani niczym, aby 

działalność prowadzić na terenie gminy, co przyniosłoby profity dla gminy w postaci 

podatków.  

 

Wójt oznajmił, iż podmioty posiadające nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia 

działalności gospodarczej na terenie gminy, płacą podatki w gminie Santok niezależnie od 

tego, czy firma zarejestrowana jest w gminie, czy poza jej granicami.  

 

Radny Tomasz Żarski oznajmił, iż zmniejszenie podatku związanego z prowadzeniem 

działalności gospodarczej będzie faworyzacją jednej grupy, ponieważ dla osób prywatnych 

stawka podatku jest maksymalna.  



16 

 

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska zaproponowała, aby kwota podatku od 

nieruchomości dla osób prowadzących działalność gospodarczą pozostała na tym samym 

poziomie jak w roku 2019 – 22 zł. 

 

Radna Justyna Haliczyn opuściła posiedzenie komisji (godz. 14.35) Od tego momentu 

Komisja Budżetu i Gospodarki obradowała w 7 osobowym składzie. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie propozycję Radnej Magdaleny 

Rzeczyckiej-Więckowskiej.  

Komisje w drodze głosowania nie przyjęły propozycji. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – przeciw  

2. Irena Kucharska – przeciw 

3. Ireneusz Kucner – przeciw 

4. Krystyna Podsiadło – za 

5. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za 

6. Renata Szostak - przeciw 

7. Marian Tomkiewicz – przeciw 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – przeciw    

2. Zbigniew Łukasiewicz – przeciw 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk – wstrzymany  

5. Krystyna Rajczyk – wstrzymany 

6. Katarzyna Szafrańska – wstrzymany 

7. Renata Szostak – przeciw  

8. Marian Tomkiewicz – przeciw 

9. Tomasz Żarski – przeciw 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały ze zmianą. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały ze zmianą. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – za  

2. Irena Kucharska – za 

3. Ireneusz Kucner – za 

4. Krystyna Podsiadło – przeciw 

5. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – przeciw 

6. Renata Szostak - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 
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1. Ireneusz Kucner – za    

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – przeciw 

4. Mirosława Porańczyk – wstrzymany  

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska – za 

7. Renata Szostak – za  

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za 

 

Przewodniczący Komisji ogłosił przerwę (godz. 14.55). Po przerwie (godz. 15.05) 

kontynuowano obrady zgodnie z porządkiem posiedzenia. 

 

Ad. 16 

Stanowisko do uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. (projekt 11) 

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik. 

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż stawki od podatku były obniżone, ponieważ miały 

być wymierne korzyści dla gminy w postaci większej ilości przedsiębiorców, a co za tym 

idzie wyższe przychody z podatków, co nie zostało osiągnięte. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, dlaczego zaproponowane w projekcie 

uchwały stawki są takie same jak w roku ubiegłym. 

 

Wójt poinformował, że firmy w tej chwili zaczynają wyprowadzać pojazdy i rejestrować je 

nawet poza granicami kraju. Gminie zależy na tym, aby przedsiębiorców utrzymać,  

a w niektórych obszarach nie warto nic zmieniać, ponieważ na terenie gminy takich pojazdów 

nie ma. Dołączona w materiałach tabela obrazuje jak podatki wyglądają w gminie  

oraz w gminach sąsiednich i są podane ilości pojazdów w określonych grupach. Wójt dodał, 

że obniżenie podatków nie spowodowało większej ilości przedsiębiorców, ale udało  

się utrzymać tych, którzy grozili przeniesieniem transportu w przypadku utrzymania stawek 

na tak wysokim poziomie.  

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz wyraził zdanie, iż stawki które proponuje gmina są 

porównywalne do stawek gmin ościennych w związku z tym uważa, że stawki są dobre, 

ponieważ transport można przenieść, a budynku nie, w związku z tym, gdyby podatki od 

środków transportowych były podwyższane mogłoby się zdarzyć, że firmy wyprowadzałyby 

działalność transportową z terenu gminy.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska wyraziła zdanie, iż według niej stwierdzenie jej 

przedmówcy jest nietrafne, gdyż samochód ma takie samo odzwierciedlenie jak w przypadku 

podatku od nieruchomości, ponieważ tam gdzie przedsiębiorstwo jest zgłoszone, tam musi 

odprowadzać podatek, więc jeżeli przedsiębiorca chciałby uciec to niezależnie od tego, czy 

chodzi o siedzibę, czy o samochód to to zrobi.  
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Wójt oznajmił, iż nie do końca się zgadza z wypowiedzą Radnej Magdaleny Rzeczyckiej-

Więckowskiej, ponieważ przedsiębiorca, który ma siedzibę firmy w Gorzowie Wlkp. może 

zarejestrować samochody w Gorzowie, a jeżeli ma magazyny na terenie gminy to bez 

względu na siedzibę podatki musi odprowadzać w gminie. 

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż podatki od środków transportowych nie są 

podnoszone od 3 lat i zwróciła się z pytaniem, jak ta sytuacja ma się do sprawiedliwości 

społecznej, jeżeli inne podatki są podnoszone.  

 

Radny Tomasz Żarski wyraził zdanie, iż wynika z tej sytuacji, że grupa osób prowadzących 

działalność transportową jest uprzywilejowana, ponieważ resztę przedsiębiorców będzie 

dotyczyła podwyżka podatku o 2,5%. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż przy określeniu stawek podatku powinno się 

utrzymać politykę gminy i jeżeli gmina chce utrzymać tych przedsiębiorców to powinna 

stawki pozostawić na tym samym poziomie.  

 

Radna Krystyna Podsiadło oznajmiła, iż należy wziąć pod uwagę to, że przedsiębiorców 

prowadzących działalność transportową również dotyka podwyżka podatku od 

nieruchomości, a podatek od środków transportowych jest dodatkowy w ramach 

wykonywania określonej działalności.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska zawnioskowała, aby dostosować kwoty 

podatków do różnicy między stawką maksymalną określoną w ustawie w 2019, a stawkami w 

uchwale Rady Gminy i w 2020 z tą samą różnicą, ale w odniesieniu do maksymalnych stawek 

podatku w roku 2020.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek Radnej Magdaleny 

Rzeczyckiej-Więckowskiej. 

Komisje w drodze głosowania odrzuciły wniosek. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – przeciw  

2. Irena Kucharska – przeciw 

3. Ireneusz Kucner – przeciw 

4. Krystyna Podsiadło – przeciw 

5. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za 

6. Renata Szostak - przeciw 

7. Marian Tomkiewicz – przeciw 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – przeciw 

2. Zbigniew Łukasiewicz – przeciw 

3. Krystyna Podsiadło – przeciw 

4. Mirosława Porańczyk – przeciw 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska – wstrzymany 
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7. Renata Szostak – przeciw 

8. Marian Tomkiewicz – przeciw 

9. Tomasz Żarski – za 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały ze zmianą w podstawie 

prawnej. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały ze zmianą. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – za  

2. Irena Kucharska – za 

3. Ireneusz Kucner – za 

4. Krystyna Podsiadło – za 

5. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – przeciw 

6. Renata Szostak - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za    

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – przeciw 

4. Mirosława Porańczyk – za  

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska – wstrzymany 

7. Renata Szostak – za  

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – przeciw 

 

Ad. 17 

Stanowisko w sprawie informacji dotyczącej spływania środków na dofinansowania 

inwestycji ze środków unijnych oraz innych funduszy pomocowych oraz spłaty kredytów.  

 

Informacje przedstawił Skarbnik. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, dlaczego w materiałach nie było 

informacji pisemnej. 

 

Skarbnik oznajmił, iż nie było dodatkowej informacji, ponieważ wynika ona z informacji 

zawartej w budżecie w załączniku, a mianowicie realizacja dochodów –dochody majątkowe.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożoną informację. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do informacji. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – za  
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2. Irena Kucharska – za 

3. Ireneusz Kucner – za 

4. Krystyna Podsiadło – za 

5. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za 

6. Renata Szostak - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za    

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk – za  

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska – za 

7. Renata Szostak – za  

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za 

 
 

Ad. 18 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2019. 

 

Uchwałę omówił Skarbnik. 

 

Po dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – za  

2. Irena Kucharska – za 

3. Ireneusz Kucner – za 

4. Krystyna Podsiadło – za 

5. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za 

6. Renata Szostak - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za    

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk – za  

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska – za 

7. Renata Szostak – za  
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8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za 

 

 

Ad. 19 

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2019-

2038. 

 

Uchwałę omówił Skarbnik. 

 

Po dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – za  

2. Irena Kucharska – za 

3. Ireneusz Kucner – za 

4. Krystyna Podsiadło – za 

5. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za 

6. Renata Szostak - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za    

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk – za  

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska – za 

7. Renata Szostak – za  

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za 

 

Ad. 20 

Stanowisko w sprawie oceny wykonania budżetu za I, II i III kwartał 2019r.  

 

Informacje omówił Skarbnik. 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Po dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożoną informację. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do informacji. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – za  

2. Irena Kucharska – za 
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3. Ireneusz Kucner – za 

4. Krystyna Podsiadło – za 

5. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za 

6. Renata Szostak - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za    

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk – za  

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska – za 

7. Renata Szostak – za  

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za 

 

 

Ad. 21 

Wolne wnioski i zapytania. 

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska zwróciła się z pytaniem, czy Wójt mógłby 

wyznaczyć termon spotkania z Państwem W. 

 

Wójt oznajmił, iż  prosi o telefon w tej sprawie. 

 

Ad. 22 

Zakończenie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 16
40

 posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji ds. Społecznych 

 i Oświatowych. 
 

 

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Krystosik           Ireneusz Kucner 
 


