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Protokół nr 16/2019 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

28 sierpnia 2019r. 

 

Posiedzenie Komisji odbyło się w przerwie XII Sesji Rady Gminy. 

 

Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej 

publicznego transportu zbiorowego na trasie z miejscowości Wawrów  

do miejscowości Jastrzębnik i z miejscowości Jastrzębnik do miejscowości Wawrów 

na terenie gminy Santok oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Santok jako 

organizatora publicznego transportu zbiorowego umowy na świadczenie usług  

w zakresie publicznego transportu zbiorowego na wyznaczonej linii komunikacyjnej.  

4. Zakończenie posiedzenia.  

  

Ad. 1  

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner o godz. 11
40 

dokonał 

otwarcia posiedzenia komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja uczestniczyła  

w pełnym 8-osobowym składzie.. Spoza Komisji udział wzięli: Sekretarz Krzysztof 

Karwatowicz. 

 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad.  

Komisja przyjęła proponowany porządek obrad jednogłośnie – 8 głosami za. 

 

Ad. 3 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego 

transportu zbiorowego na trasie z miejscowości Wawrów do miejscowości Jastrzębnik  

i z miejscowości Jastrzębnik do miejscowości Wawrów na terenie gminy Santok oraz 

wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Santok jako organizatora publicznego transportu 

zbiorowego umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 

wyznaczonej linii komunikacyjnej. 

 

Projekt uchwały omówił Sekretarz, który poinformował, iż projekt jest wynikiem przyjęcia 

przez Parlament ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych  

o charakterze użyteczności publicznej. Problem w niepełnym zakresie dotyczy gminę Santok, 

ale od lat mówi się, że terytorium Polski jest nierównomiernie pokryte siecią komunikacji 

publicznej, co powoduje narastanie problemów społeczno-gospodarczych.  W związku  

z czym równolegle do funkcjonującej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym został 

opracowany projekt ww. ustawy i udostępniono samorządom możliwość starania  

się o dofinansowanie kosztów przejazdu z założeniem, że do każdego wozokilometra przez 
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pierwsze 3 lata obowiązywania ustawy dopłata będzie wynosiła 1 zł, a co najmniej 10% 

kosztów będzie musiała ponosić gmina. W województwie lubuskim jedynie 14 podmiotów 

złożyło takie wnioski. Gmina Santok na ten cel otrzyma 19 920 zł. Najbardziej pożądanym 

celem w gminie jest dojazd do Gorzowa Wlkp., jednak jest to już połączenie między 

powiatowe i musiałby je zorganizować marszałek. Dlatego proponowane połączenie będzie 

do autobusu MZK w Wawrowie, który będzie dojeżdżał do Gorzowa, a cena biletu PKS 

będzie pomniejszona o koszt przejazdu autobusem MZK, aby suma ceny obu biletów nie była 

wyższa od biletu autobusu PKS bezpośrednio do Gorzowa. Godziny kursów nie są jeszcze 

ustalone, a dofinansowanie dotyczy jedynie nowych połączeń. 

 

Radna Krystyna Podsiadło oznajmiła, iż warto byłoby zorganizować  kursy w sobotę.  

 

Sekretarz poinformował, iż złożony wniosek dotyczy tylko dni roboczych.  

 

Radny Marian Tomkiewicz zwrócił się z pytaniem, co oznacza pojęcie nowe połączenie, 

czy jest to przesunięcie w czasie. 

 

Sekretarz udzielił odpowiedzi, iż jest to dodatkowy autobus, na nowej linii z nowym 

numerem i w nowych godzinach. Zwiększy się częstotliwość kursów, a do każdej złotówki 

dokładanej od Wojewody gmina będzie dokładać 50 gr. Na początek Wójt proponuje 4 pary 

kursów, czyli 8 przejazdów, a jeżeli kursy będą atrakcyjne dla mieszkańców i Rada będzie 

gotowa wyasygnować większa kwotę w budżecie na ten cel to w przyszłości można by było 

zwiększyć liczbę kursów.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy przedmiotowy projekt ma określony 

próg czasowy, czy będzie już na stałe. 

 

Sekretarz udzielił odpowiedzi, iż ustawa przewiduje, że przez pierwsze 3 lata 

dofinansowanie będzie na poziomie 1 zł, a latach kolejnych 80 gr i nie wyznacza terminu 

obowiązywania, czyli należy założyć, że do czasu jej uchylenia będzie obowiązywać. 

Natomiast nabór projektów i ich dofinansowanie jest w trybie rocznym.  

 

Przewodniczący Komisji oznajmił, iż przy ustalaniu godzin kursów należy pamiętać,  

że potrzebne są kursy poranne i zwrócił się z pytaniem, czy w kolejnym wniosku można 

uwzględnić także soboty. 

 

Sekretarz poinformował, że jeżeli mieszkańcy będą zainteresowani nowymi kursami  

i współpraca z przewoźnikiem będzie dobra, to uważa, że będzie można  

ją rozszerzyć.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż z uchwały nie wynika, jaką trasa będzie jeździł 

autobus, a jedynie w uzasadnieniu są wymienione numery dróg. 
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Sekretarz oznajmił, iż uważa, że nie trzeba w uchwale powielać treści uzasadnienia, 

ponieważ jest ono integralną częścią uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt 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) Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8) Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 4 

Zakończenie posiedzenia.  

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 12
05

 posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki. 
 

 

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Krystosik           Ireneusz Kucner 

 


