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Protokół nr 18/2019 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

28 października 2019r. 

 

 

Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu nr 9/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019, 13/2019  

4. Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

5. Zakończenie posiedzenia.  

   

Ad. 1  

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

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

dokonał 

otwarcia posiedzenia komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja uczestniczyła  

w 7-osobowym składzie (nieobecny Radny Tadeusz Boczula). Spoza Komisji udział wzięli: 

Sekretarz Krzysztof Karwatowicz, Kierownik ROA Alicja Cierach, Przewodnicząca Rady 

Renata Nowosad. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad.  

Komisja przyjęła proponowany porządek obrad jednogłośnie – 7 głosami za. 

 

Ad. 3 

Przyjęcie protokołu nr 9/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019, 13/2019.  

 

Radna Irena Furmańska poinformował, iż do protokołu nr 9/2019 wysłała uwagi zawarte  

w piśmie  z dnia 8 sierpnia, które do Urzędu wpłynęło 13 sierpnia. 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że uwagi do niego nie dotarły i poprosił  

o wyjaśnienie sytuacji. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie protokół nr 10/2019. 

Komisja w drodze głosowania przyjęła protokół. 

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) Marian Tomkiewicz – za 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie protokół nr 11/2019. 

Komisja w drodze głosowania przyjęła protokół. 



2 

 

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) Marian Tomkiewicz – za 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie protokół nr 12/2019. 

Komisja w drodze głosowania przyjęła protokół. 

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) Marian Tomkiewicz – za 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie protokół nr 13/2019. 

Komisja w drodze głosowania przyjęła protokół. 

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) Marian Tomkiewicz – za 

 

Przewodniczący Komisji ogłosił przerwę (godz. 13
15

). Po przerwie (godz. 13
20

). 

kontynuowany posiedzenie z godnie z porządkiem obrad. 

 

Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż jedyne uwagi do protokołu nr 9/2019 Komisji Budżetu  

i Gospodarki, które otrzymała były zawarte w interpelacji Radnej o treści „Pani 

Przewodnicząca Rady proszę o odpowiedz na następujące pytania. Na jakiej podstawie 

prawnej opiera się Wójt Gminy Santok żądając od Radnej wskazania poprawek do protokołu 

Komisji Budżetu i Gospodarki z 20 maja 2019r. skoro sam jest odpowiedzialny za rzetelność 

jego sporządzenia.” Przewodnicząca oznajmiła, iż nie widzi doprecyzowania, jakie uwagi 

Radna chce wnieść do protokołu. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż wszystko wynika z treści pisma, na które nie 

otrzymała odpowiedzi w zakresie protokołu i poprosiła o ustosunkowanie się. 
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Przewodnicząca Rady poprosiła o podanie podstawy prawnej, która zobowiązywałaby ją do 

udzielenia odpowiedzi w zakresie protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, iż na interpelację została udzielona odpowiedz  

w zakresie protokołu przez Wójta o treści „informuję, że zgodnie ze Statutem Gminy Santok 

protokół z komisji na bieżąco i chronologicznie odzwierciedla jej przebieg od chwili zwołania 

do momentu zakończenia i stanowi zwięzłe streszczenie jej przebiegu, w którym podaje się 

tylko najistotniejsze fakty z obrad, w szczególności zwięzłe streszczenia wystąpień mówców, 

wnioski, zapytania, odpowiedzi i przebieg głosowań. Co więcej Radni najpóźniej do dnia 

komisji na której odbywa się przyjęcie protokołu poprzedniej komisji mogą zgłaszać 

poprawki i uzupełnienia do treści protokołu. Poprawki i uzupełnienia do protokołu są 

składane Przewodniczącemu Komisji na komisji, na której przyjmowany jest protokół. 

Przewodniczący przedkłada komisji do rozpatrzenia treść poprawek lub uwag zgłoszonych 

przez Radnych. Mając na uwadze powyższe proszę o pisemne wskazanie uwag do protokołu 

w celu ich rozpatrzenia.” Przewodniczący Komisji poinformował, iż do dnia dzisiejszego nie 

otrzymał treści uwag do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż z otrzymanej interpelacji nie wynika jakie zmiany 

miałyby zostać wprowadzone do protokołu, nie doszukała się precyzyjnych uwag, dlatego nie 

było podstawy, aby przekazywać pismo Przewodniczącemu Komisji.   

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie protokół nr 9/2019. 

Komisja w drodze głosowania przyjęła protokół. 

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) Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 4. 

Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

Dyskusji nie podjęto. 

 

Ad. 5 

Zakończenie posiedzenia.  

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 13
30

 posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki. 
 

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Krystosik           Ireneusz Kucner 

 


