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   Protokół nr 26/2020 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

27 lutego 2020r. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 21/2019. 

4. Stanowisko do uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr XII/106/2019 z dnia 

28.08.2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej  

w obrębie Lipki Małe oraz ustanowienie służebności drogowej.  

5. Stanowisko do uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych 

w miejscowości Santok. 

6. Informacja o zasobach mienia komunalnego i ściągalności opłat za lokale mieszkalne 

za rok 2019. 

7. Informacja z działalności pracy Komisji za rok 2019. 

8. Wolne wnioski i zapytania. 

9. Zakończenie posiedzenia 

 

Ad. 1  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner  o godz. 13
05 

dokonał 

otwarcia posiedzenia wspólnej komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja Budżetu  

i Gospodarki uczestniczyła w 9 osobowym  pełnym składzie. Spoza Komisji udział wzięli: 

Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska, Kierownik RBF Marzanna Kuziak, Bogumiła 

Popkowska, Inspektor ds. Podinspektor ds. gospodarki komunalnej Agnieszka Szymczak, 

Przewodnicząca Rady Renata Nowosad 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Komisje w drodze głosowania przyjęły porządek obrad. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za  

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 
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Ad. 3 

Przyjęcie protokołu nr 21/2019. 

 

Komisja w drodze głosowania przyjęła protokół nr 21/2019. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – przeciw 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za  

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 4 

Stanowisko do uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr XII/106/2019 z dnia 28.08.2019r. 

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Lipki Małe oraz 

ustanowienie służebności drogowej.  

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy w ewidencji nie było „blaszaków”. 

 

Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska udzieliła odpowiedzi, że były te budynki, ale nie 

były trwale związane z gruntem. Notariusz zausterkował zapis przy protokole, ponieważ w 

ewidencji jest napisanie „budynki na roli..” i mimo, że działka nie była zabudowana to 

wchodziła w kompleks działki siedliskowej.   

 

Magdalena Rzeczycka-Więckowska oznajmiła, iż problem polega na, że w momencie 

zburzenia starej nieruchomości nie zostały zmienione zapisy i na dzień dzisiejszy nie powinno 

się dalej brnąć w to, że działka jest zabudowana tylko zmienić zapis w odpowiednich 

rejestrach i nie świadczyć nieprawdy.  

 

Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska oznajmiła, iż nie jest to świadczenie nieprawdy, 

ponieważ na działce stoją garaże i jest ona sklasyfikowana jako BR.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – za 
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3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – wstrzymany  

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 5 

Stanowisko do uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych  

w miejscowości Santok. 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, kto jest właścicielem zamienianych 

gruntów oraz czy jest już zrobiona wycena działek.  

   

Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska udzieliła odpowiedzi, że jest to działka J.K oraz 

poinformowała, że wycena nie została jeszcze z robiona, ale na pewno będzie.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za  

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 6 

Informacja o zasobach mienia komunalnego i ściągalności opłat za lokale mieszkalne za 

rok 2019. 

 

Informację o lokalach mieszkalnych będących w zasobie mienia komunalnego gminy za 2019 

rok  omówiła Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Krystyna Podsiadło zwróciła się z pytaniem, gdzie znajdują się lokale komunalne  

 Janczewie. 

 

Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska udzieliła odpowiedzi. 
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Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż od kilku lat wysłuchuje tej samej informacji, 

ponieważ w Gminie Santok nie ma polityki mieszkaniowej, a także nie ma zdiagnozowanych 

potrzeb, wypunktowanych mocnych i słabych stron zasobów mieszkaniowych, a zgodnie  

z art. 21 ustawy wszystko to co dzieje się na zasobach mieszkaniowych wymaga zgody Rady 

Gminy, przez 5 lat obowiązuje uchwała Rady Gminy ze stycznia 2015r., która daje 

wskazówki w oparciu o ustawę, jak powinien się zachować Wójt, jeżeli chce zrobić 

cokolwiek z zasobem gminy i powinien zrobić wszystko, aby zaspokoić potrzeby związane  

z zasobem mieszkaniowym, a Wójt wyłącza z zasobów dwa lokale, w sytuacji, kiedy tych 

mieszkań brakuje, ponadto Wójt na te działania nie dostał zgody Rady Gminy. Ponadto Radna   

zwróciła się z następującymi pytaniami: 

 w oparciu o jakie przepisy została sporządzona informacja, 

 dlaczego nie ma strategii w gminie, 

 na podstawie jakich przepisów w Wawrowie 56/5 wymieniono armaturę, 

 w jaki prawny sposób została zaakcentowana własności gminy w lokalu należącym do 

wspólnoty mieszkaniowej, 

 czy były weryfikowane warunki jakie muszą spełnić najemcy lokali socjalnych  

w zakresie kryterium wysokości dochodów uzasadniających najem lokalu zgodnie  

z  art. 21c ust. 1,  

 skąd wzięły się dwa dodatkowe lokale  w Gralewie, 

 czy były stosowane obniżki czynszu, 

 czy były wynajmowane lokale   na cele mieszkaniowe.  

 

Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska udzieliła następujących wyjaśnień: 

 z ustawy jasno wynika, że powyżej 3 lokali mieszkalnych z mocy prawa musi być 

wspólnota mieszkaniowa, ponieważ lokale znajdują się w budynkach 

wielorodzinnych, wspólnota jest zawiązana z mocy prawa. Gmina Santok jest 

członkiem wspólnoty mieszkaniowej. 

 Warunki zostają weryfikowane za każdym razem, zgodnie z uchwałą. 

 Lokale w Gralewie doszły w roku 2019. 

 W 2019 nie było obniżek czynszu. 

 

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej Agnieszka Szymczak uzupełniła informację 

 i poinformowała, iż: 

 w 2019 roku nie zawierano umów na lokal mieszkalne. 

 Armatura w lokalu została wymieniona, ponieważ uszkodzony był pion i koniecznym 

było wymienienie jednego kranu,  

 

Informację dotyczącą zadłużenia najemców lokali mieszkalnych omówiła Kierownik RBF 

Marzanna Kuziak.  

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z następującymi pytaniami:  

 Którzy najemcy mają duże zaległości jak się nazywają, skąd są i jaka jest ich sytuacja, 

 Ile zawarto porozumień na spłatę zaległości 

 Czy są wypowiedzenia na lokalu dla tych osób, które mają zaległości 

 Dlaczego nie ma wieloletniego plano jeżeli chodzi o zasoby mieszkaniowe 
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Kierownik RBF Marzanna Kuziak udzieliła następujących odpowiedzi: 

 Największe zaległości ma osoba zajmująca lokal w Lipkach Wielkich i dwie osoby w 

Wawrowie,  

  

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, czy najemcy którzy mają zaległości 

korzystają z pomocy opieki społecznej. 

 

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej Agnieszka Szymczak udzieliła odpowiedzi, że 

nie oraz dodała, że te osoby nie mają oficjalnych dochodów, dlatego postępowanie 

komornicze jest nieskuteczne. Sytuacja rodzinna ty ochów jest następująca: jedna osobą jest 

Pani, która jest prawnym opiekunem swojego wnuka, a w Lipkach Wielkich, dwie Panie, 

które najdłużej wynajmują lokale oraz jest samotny Pan.  

 

Magdalena Rzeczycka-Więckowska oznajmiła, iż gmina nie ma możliwości wpłynąć na 

sytuację, ponieważ droga prawna jest wyczerpana, są nakazy eksmisji, nie ma lokali 

socjalnych, więc jeżeli Radna Irena Furmańska ma pomysł na rozwiązanie to poprosiła o jego 

przedstawienie.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż o pomysłach mówiło się przez lata, a do tej pory nie 

wprowadzono programu oddłużeniowego.  

 

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej Agnieszka Szymczak udzieliła oznajmiła, iż 

według niej stosowanie programu oddłużeniowego jest zasadne w sytuacji, kiedy najemca ma 

źródło dochodów i jest w stanie spłacać zadłużenie.   

 

Radna Irena Furmańska zapytała: 

 ile porozumień zawarto na spłatę zadłużenie,  

 czy są wypowiedzenia najmu lokali, dla osób mających zadłużenie,  

 dlaczego nie ma wieloletniego programu w zakresie zasobów mieszkaniowych. 

 

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej Agnieszka Szymczak udzieliła odpowiedzi: 

 zawarto jedno porozumienie,  

 osoby, które mają duże zaległości mają już nakaz eksmisji,  

 program jest już w projekcie i zostanie przedłożony na następnej komisji.  

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż gmina boryka się z problemem nie od 6 lat tylko od 

dawna i nie jest on prosty do rozwiązania, dlatego Radny powątpiewa w celowość tworzenia 

nowych lokali komunalnych. Podejmowane działania mieszczą się w granicach prawa 

 i wynika z tego, że nie są skuteczne, z czego wynika, iż dopóki prawo nie zostanie zmienione 

żadne działania nie zmieni sytuacji. 

 

Radna Irena Furmańska patrząc na obecne zadłużenie w zasobach mieszkaniowych oraz w 

cmentarzach oraz na to, że gmina szuka pieniędzy to dziwi ją fakt, że nie ma polityki 

mieszkaniowej w gminie i jest bezradna. Radna oznajmiła, iż chciałaby obejrzeć lokale oraz 

poprosiła o odniesienie się na piśmie w kwestii wyłączenia lokali  z zasobów mieszkaniowych 

wbrew ustawie. 

  

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożone informacje. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do informacji. 
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Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – przeciw 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za  

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 7 

Informacja z działalności pracy Komisji za rok 2019. 

 

Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji 

Treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż dla niej nie jest istotne, kto uczestniczył  

w posiedzenia z pracowników urzędu, dla niej istotne są zagadnienia takie jak ocena stanu 

oświaty, ale do oceny nie doszło, ponieważ miały odbyć się kolejne posiedzenia w tej sprawie 

i nie doszło to do skutku, a wiele rozwiązań w ocenie Radnej w oświacie jest niewłaściwych.  

Radna zaproponowała, aby zmienić w sprawozdaniu zapis „ocena”. 

 

Radny Tadeusz Boczula wyraził zdanie, iż sprawozdanie Przewodniczącego odzwierciedla 

to, co odbywało się na komisjach i nie widzi sensu wnikania w szczegóły dotyczące oświaty, 

ponieważ takie spotkania się odbywały i w szczegółach była omawiana sytuacja w oświacie.  

 

Przewodniczący Komisji poinformował, iż zapis „ocena” zostanie zmieniony na „analiza” 

oświaty w gminie Santok. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożoną informację ze zmianą. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywną opinię do informacji. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za  

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 8 
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Wolne wnioski i zapytania. 

 

Przewodniczący Komisji poprosił o uzupełnienie informacji o stanie realizacji zadań 

dotyczących  odpadów i utrzymania czystości w gminie Santok, o odpowiedzi na pytania 

zadane na komisji dnia 19 grudnia przez Radną Irenę Furmańską.  

 

Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska oznajmiła, iż pozostały zakres zadań o który 

pytała Radna,  za który odpowiada Wójt to: 

 mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami, 

 obowiązki posiadaczy zwierząt domowych, 

 warunki i wymagania dla utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach 

wyłączonych z produkcji rolnej, 

 wyznaczenie obszarów do przeprowadzenia deratyzacji. 

 

Radna Irena Furmańska poprosiła o odniesienie się do tematu dotyczącego wzrostu cen za 

wywóz odpadów. 

 

Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska oznajmiła, iż dnia 20 marca odbędzie się 

spotkanie organizowane przez MG-6 dotyczące nowych przepisów w zakresie segregacji 

odpadów. Podwyżki wynikają m.in. ze wzrostu energii, wzrostu opłaty marszałkowskiej, 

podwyżki za przyjmowanie śmieci w PSZOK.   

 

Radny Tadeusz Boczula wyraził zdanie, iż nie podoba mu się sytuacja, że miejskie spółki 

wygrywają przetargi, ponieważ od świadczenia usług są jednostki prywatne. Istnieje wtedy 

konkurencja i ceny nie były by tak wygórowane.  

 

Radna Renata Szostak zgłosiła zły stan mostu oraz drogi z Płomykowa do Brzezinki. 

 

Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska poinformowała, iż wskazana droga jest drogą 

powiatową.  

 

Radna Irena Furmańska postawiła wniosek, aby na kolejnym posiedzeniu Rady brał udział 

przedstawiciel powiatu.  

 

Radna Renata Szostak zgłosiła, że w Gralewie nie święcą dwie lampy, 

 

Ad. 9 

Zakończenie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 14
25

 posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki.
 

 

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Krystosik           Ireneusz Kucner 
 


