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Protokół nr 17/2019 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

Protokół nr 16/2019 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

24 września 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. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Santoku. 

4. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Santoku ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku oraz 

nadania statutu. 

5. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

najmu lokalu użytkowego na czas nieokreślony. 

6. Stanowisko w sprawie funkcjonowania oświaty oraz wykonania budżetu oświaty 

przez poszczególne jednostki za I półrocze 2019 roku. 

7. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Santok na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2018, poz. 967 ze zm.) oraz art. 18 

ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019, 

poz. 506), po uzgodnieniu ze związkami zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok.  

8. Stanowisko w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku,  

w tym informacja o realizacji zobowiązań podatkowych i ich ściągalności. 

9. Stanowisko o wykonywanych i planowanych inwestycjach w 2019 roku.  

10. Stanowisko w sprawie  informacji dotyczącej spływania środków na dofinansowania 

inwestycji ze środków unijnych oraz innych funduszy pomocowych oraz spłaty 

kredytów. 

11. Informacja dotycząca działań podjętych w celu pozyskania środków zewnętrznych. 

12. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie honorowego obywatelstwa Gminy Santok 

oraz zasad i trybu jego nadawania 

13. Stanowisko do projektu uchwały w sprawy zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

14. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Santok na rok 2019. 

15. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Santok na lata 2019-2035. 

16. Wolne wnioski i zapytania. 

17. Zakończenie posiedzenia. 
 

Ad. 1  
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner  o godz. 13
20 

dokonał 

otwarcia posiedzenia wspólnej komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja Budżetu  

i Gospodarki uczestniczyła w 8 osobowym  pełnym składzie. Komisja ds. Społecznych  

i Oświatowych uczestniczyła w 6 osobowym składzie (nieobecna Radna Mirosława 

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

Paweł Pisarek,  Z-ca Wójta Gminy Damian Kochmański, Skarbnik Gminy Andrzej 

Szymczak, Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska, Kierownik RRG Daniel Drożdżewski,  

Kierownik OPS Anita Łukowiak, Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak, Główna 

Księgowa CUW Małgorzata Wołoszczuk. . 

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 

Ireneusza Kucnera na osobę prowadzącą posiedzenie. 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Komisji zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie  zobowiązania Wójta Gminy Santok do zapewnienia obsługi prawnej na 

posiedzeniach Rady Gminy Santok. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż materiały na komisje otrzymała 19 września,  

w których nie znalazła materiałów do pkt 9, natomiast do punktu 8 ma zastrzeżenie, ponieważ 

dotyczy on wykonania budżetu za pierwsze półrocze, a zgodnie ze statutem informacje 

dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu powinny wpłynąć do Radnych na 14 dni przed 

dniem posiedzenia. W związku z powyższym Radna wniosła o wycofanie z porządku 

posiedzenia pkt 8.  

 

Skarbnik poinformował, ż przepis statutu na który powołuje się Radna Irena Furmańska 

dotyczy posiedzenia poświęconego uchwalaniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu, 

natomiast informacja z wykonania budżetu za I półrocze nie jest sprawozdaniem z wykonania 

budżetu, więc wskazany zapis nie ma zastosowania.  

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż informacja z wykonania budżetu dotarła do Radnych 

na czas, co potwierdzili wszyscy Radni, a Radna Irena Furmańska powinna uzgodnić  

z Przewodniczącą Rady w jaki sposób rozwiązać sposób dostarczania materiałów Radnej. 

Radny uważa, że w porządku posiedzenia w pkt 8 jest zapis „stanowisko”, a powinno  

być „informacja”. 

 

Przewodniczący Komisji stwierdził, iż po wyjaśnieniach Skarbnika, nie jest zasadne 

wycofanie z porządku posiedzenia pkt 8, natomiast informacja dotycząca pkt 9 zostanie 

przedstawiona na komisji w formie prezentacji multimedialnej. 

 

Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż informacja z przebiegu wykonania budżetu została 

zinterpretowana zgodnie z wyjaśnieniami Skarbnika, dlatego nie zachowano terminu  
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14 dniowego. Natomiast w kwestii doręczania materiałów Radnej sytuacja jest 

skomplikowana, ponieważ Radna twierdzi, że jej komputer jest uszkodzony, a informatyk po 

oględzinach stwierdził, iż komputer jest sprawny, jednak Radna dodatkowo wnioskuje  

o zapewnienie internetu, czego gmina nie może spełnić. Osoba prowadząca biuro Rady 

dostała dyspozycje przekazywania materiałów Radnej i zostanie ustalone, z czego wynika 

fakt, iż Radna otrzymała przedmiotowe materiały w innym terminie niż pozostali Radni.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zmianę do porządku obrad polegającą  

na wprowadzeniu pkt 16 pn. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zobowiązania Wójta 

Gminy Santok do zapewnienia obsługi prawnej na posiedzeniach Rady Gminy Santok.  

 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do wniosku. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - przeciw 

2. Irena Furmańska - za 

3. Justyna Haliczyn – za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – wstrzymany 

6. Krystyna Podsiadło – wstrzymany 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - przeciw 

8. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – wstrzymany 

2. Zbigniew Łukasiewicz – wstrzymany 

3. Krystyna Podsiadło – wstrzymany 

4. Mirosława Porańczyk - wstrzymany 

5. Krystyna Rajczyk – przeciw 

6. Katarzyna Szafrańska - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Santoku. 

4. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Santoku ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku oraz 

nadania statutu. 

5. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

najmu lokalu użytkowego na czas nieokreślony. 

6. Stanowisko w sprawie funkcjonowania oświaty oraz wykonania budżetu oświaty 

przez poszczególne jednostki za I półrocze 2019 roku. 

7. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
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Santok na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2018, poz. 967 ze zm.) oraz art. 18 

ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019, 

poz. 506), po uzgodnieniu ze związkami zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok.  

8. Stanowisko w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku,  

w tym informacja o realizacji zobowiązań podatkowych i ich ściągalności. 

9. Stanowisko o wykonywanych i planowanych inwestycjach w 2019 roku.  

10. Stanowisko w sprawie  informacji dotyczącej spływania środków na dofinansowania 

inwestycji ze środków unijnych oraz innych funduszy pomocowych oraz spłaty 

kredytów. 

11. Informacja dotycząca działań podjętych w celu pozyskania środków zewnętrznych. 

12. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie honorowego obywatelstwa Gminy Santok 

oraz zasad i trybu jego nadawania 

13. Stanowisko do projektu uchwały w sprawy zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

14. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Santok na rok 2019. 

15. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Santok na lata 2019-2035. 

16. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Santok do 

zapewnienia obsługi prawnej na posiedzeniach Rady Gminy Santok. 

17. Wolne wnioski i zapytania. 

18. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach. 

Komisje przyjęły porządek obrad ze zmianami. 

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. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 
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Ad. 3 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Santoku. 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy warto w projekcie uchwały zawierać 

dzienniki ustaw, ponieważ statut będzie wymagał aktualizacji.  

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak poinformowała, iż wszystkie akty prawne, na podstawie 

których stworzona jest uchwała według Niej powinny zostać wymienione, a dopisane zostanie 

„ze zmianami”.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie 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. 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 – nieobecna podczas głosowania. 

6. Katarzyna Szafrańska - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 4 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Santoku ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku oraz nadania 

statutu. 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, pod kogo będzie podlegać Kierownik 

Środowiskowego Domu Samopomocy i czy będzie posiadał odrębny budżet. 

 



6 

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak poinformowała, iż Kierownik ŚDS będzie podlegał 

bezpośrednio pod Wójta i będzie dysponował oddzielnym budżetem. 

 

Kierownik ŚDS Julita Leśkiewicz przedstawiła się Radnym.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie 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. 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. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 5 

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

lokalu użytkowego na czas nieokreślony. 

 

Projekt uchwały omówiła Z-ca Kierownika RGKROŚ Katarzyna Kokocińska. 

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak oznajmiła, iż OPS będzie czynnie nadzorował  

i współpracował z Fundacją, która będzie wynajmować lokal, są osoby na terenie gminy, 

które potrzebują wsparcia i opieki specjalistycznej, którą zapewni im  Fundacja.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż deklaracja współpracy wyrażona przez Kierownika 

OPS jest dobra, ponieważ jest więcej możliwości pomocy ludziom. Radna zawnioskowała, 

aby do tej współpracy włączyć Gminną Komisje Przeciwdziałania Alkoholizmowi  

oraz Pełnomocnika, a ta współpraca powinna zaowocować jakimś porozumieniem, aby 

określić jej zasady. 

 

Z-ca Wójta oznajmił, iż takim działaniem gmina rozszerza wachlarz możliwości pomocy 

osobom potrzebującym w zakresie pomocy społecznej oraz pomocy rodzinom znajdującym 

się w trudnej życiowej sytuacji.  
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Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie 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 - wstrzymany 

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 – wstrzymany 

6. Katarzyna Szafrańska - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 6 

Stanowisko w sprawie funkcjonowania oświaty oraz wykonania budżetu oświaty przez 

poszczególne jednostki za I półrocze 2019 roku. 

 

Informację przedstawiła Główna Księgowa CUW Małgorzata Wołoszczuk. 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, kiedy była podwyżka wynagrodzeń dla 

nauczycieli. 

 

Główna Księgowa CUW Małgorzata Wołoszczuk uddzieliła odpowiedzi, iż podwyżki 

nauczycieli były we wrześniu bieżącego roku i wynosiły 9,6% płacy zasadniczej. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż główna księgowa przedstawiła informacje  

z wykonania budżetu, natomiast zabrakło informacji dotyczącej funkcjonowania oświaty. 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, iż informacja o funkcjonowaniu oświaty wynika  

z przedłożonej informacji dotyczącej wykonania budżetu.  

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż gmina podejmuje ważne i kosztowne działania 

narzucone przez Rząd, a mianowicie kwestia wynagrodzeń w oświacie. W związku z tym 

Radny zwrócił się z pytaniem, czy subwencja uległa modyfikacji oraz jakie rodzi koszty 

finansowe dla budżetu gminy podwyżka wynagrodzeń.  
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Główna Księgowa CUW Małgorzata Wołoszczuk uddzieliła odpowiedzi, iż subwencja nie 

została zwiększona oraz, że nie była przy opracowywaniu budżetów placówek, ale 

przedmiotowe podwyżki były w nich uwzględniane.  

 

Skarbnik poinformował, że w dniu dzisiejszym drogą elektroniczną otrzymał informację,  

że stosownie do wniosku Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 września zwiększa się gminie 

Santok część oświatową subwencji ogólnej  na 2019 rok o kwotę 155 428 zł.  

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż przyjmując budżet na 2019 rok sytuacja była trudna, 

wydatki były mocno przeszacowane w oświacie, ponieważ nikt w grudniu 2018 roku nie 

mógł wiedzieć, że będą protesty i podwyżki dla nauczycieli, jest to zastanawiające, bo bilans 

nie był zgodny z potrzebami. Radny sądził, że budżet jest realny, zbilansowany i jeżeli  

są potrzeby w danej jednostce większe to wprowadzane są zmiany. Radny wyraził zdanie,  

że zapewnianie sobie rezerw, nie uwzględniając zadań, które mogłyby być wykonane w ich 

miejscu jest niewłaściwe.  

 

Skarbnik oznajmił, iż budżet jest przygotowywany rzetelnie i nie jest tak, że dyrektorzy 

planowali sobie rezerwy na tę podwyżkę, wynagrodzenia w oświacie są płynne i były 

planowane na podstawie bieżącego stanu zatrudnienia, rok szkolny nie pokrywa się  

z rokiem budżetowym, co również ma duży wpływ, ponadto za okres strajku nie zostały 

wypłacone wynagrodzenia, co również spowodowało nadwyżki w budżecie.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem jak wygląda 9,6% podwyżki  

w złotówkach.  

 

Główna Księgowa CUW Małgorzata Wołoszczuk oddzieliła odpowiedzi, że nie jest  

w stanie w danej chwili odpowiedzieć na pytanie Radnej, ponieważ musiałaby dokonać 

obliczeń, co uczyni do sesji.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożoną informację. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie 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. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 
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4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 7 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok 

na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – 

Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2018, poz. 967 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019, poz. 506), po uzgodnieniu ze 

związkami zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Santok.  

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie 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. 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. Marian Tomkiewicz – za 

 

 

Ad. 8 

Stanowisko w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku, w tym informacja 

o realizacji zobowiązań podatkowych i ich ściągalności. 

 

Informacje omówił Skarbnik. 
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Radna Katarzyna Szafrańska opuściła posiedzenie komisji o godz. 15
00

. Od Tego momentu 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych obradowała w 6 osobowym składzie. 

 

Radna Irena Furmańska opuściła posiedzenie komisji o godz. 15
10

. Od Tego momentu 

Komisja Budżetu i Gospodarki obradowała w 7 osobowym składzie. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożoną informację. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do informacji. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

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 

 

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. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 9 

Stanowisko o wykonywanych i planowanych inwestycjach w 2019 roku.  

 

Informację w formie prezentacji multimedialnej przedstawił Kierownik RRG Daniel 

Drożdżewski. 

 

Radny Tadeusz Boczula wyraził zdanie, iż prezentacja przekazuje więcej informacji niż 

długie omawianie wykonania budżetu. Ważne jest, że plany inwestycyjne, które przeszły 

również z poprzednich lat są realizowane mimo dużego zadłużenia gminy.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedstawioną informację. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do informacji. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Justyna Haliczyn – za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 
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6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - 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. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 10 

Stanowisko w sprawie  informacji dotyczącej spływania środków na dofinansowania 

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

 

Informację przygotował Skarbnik. 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedstawioną informację. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do informacji. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula – za  

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 

 

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. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 11 

Informacja dotycząca działań podjętych w celu pozyskania środków zewnętrznych. 

 

Informację przedstawił Kierownik RRG Daniel Drożdzewski.. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedstawioną informację. 
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Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do informacji. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

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 

 

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. Marian Tomkiewicz – za 

 

 

Ad. 12 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie honorowego obywatelstwa Gminy Santok oraz 

zasad i trybu jego nadawania 

 

Uchwałę omówił Wójt. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

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 

 

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 
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6. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 13 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawy zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik. 

 

Radny Tadeusz Boczula zwrócił się z pytaniem, czy zmieni się roczna rata spłaty kredytu 

przy wysłużeniu jego okresu.  

 

Skarbnik oznajmił, iż jest zaplanowane, aby spłata roczna wynosiła 1 300 000 zł kapitału  

z odsetkami.  

 

Radny Tadeusz Boczula stwierdził, iż jest możliwe, że relacja między dochodami 

bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyszła na minus. 

 

Skarbnik oznajmił, iż prawidłowa konstrukcja budżetu musi zakładać dochody wyższe  

od wydatków, aby pokryć rozchody.  

 

Radna Justyna Haliczyn opuściła posiedzenie komisji o godz. 16
10

. Od Tego momentu 

Komisja Budżetu i Gospodarki obradowała w 6  osobowym składzie. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Kucharska – za 

3. Ireneusz Kucner – za 

4. Krystyna Podsiadło – za 

5. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

6. 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. Marian Tomkiewicz – za 

 

 

Ad. 14 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na 

rok 2019. 
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Projekt uchwały omówił Skarbnik. 

 

Radna Magdalena Rzeczyscka-Więckowska zwróciła się z pytaniem, jakie dochody ma 

gmina z tytułu braku dopłat do wody dla mieszkańców w z związku z przekazaniem 

administrowania Gminnej Spółce Wodno-Ściekowej. 

 

Skarbnik udzielił odpowiedzi, że w zakresie administrowania był ogłoszony przetarg,  

w którym złożona została tylko jedna oferta Gminnej Spółki, okres administrowania  

to od 1.10.2019r.  do 31.12.2020r.  Gmina czyni starania, aby jak najszybciej utworzyć 

własny zakład budżetowy, bądź inną jednostkę organizacyjną, która będzie tym majątkiem 

zarządzała, a kwota to jest 55 tys. zł brutto, którą gmina musi płacić za administrowanie.  

 

Wójt dodał, że wskazana kwota będzie zmniejszana o dochody, natomiast wodociągi  

są przekazane umową użyczenia i z tego tytułu gmina nie ponosi żadnych kosztów, ale też nie 

ma żadnych dochodów.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Kucharska – za 

3. Ireneusz Kucner – za 

4. Krystyna Podsiadło – za 

5. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

6. 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. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 15 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Santok na lata 2019-2035. 

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 
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2. Irena Kucharska – za 

3. Ireneusz Kucner – za 

4. Krystyna Podsiadło – za 

5. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

6. 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. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 16 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Santok do 

zapewnienia obsługi prawnej na posiedzeniach Rady Gminy Santok. 

 

Radny Tadeusz Boczula wyraził zdanie, iż forma  w jakiej obsługiwana była Rada do tej 

pory jest zadawalająca, ponadto dodatkowa obsługa prawna wiąże się z dodatkowymi 

kosztami, których Radny wolałby unikać.  

 

Przewodniczący Komisji oznajmił, iż popiera stanowisko Radnego Tadeusza Boczuli. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły negatywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - przeciw 

2. Irena Kucharska – przeciw 

3. Ireneusz Kucner – przeciw 

4. Krystyna Podsiadło – przeciw 

5. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - przeciw 

6. Marian Tomkiewicz – przeciw 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – przeciw 

2. Zbigniew Łukasiewicz – przeciw 

3. Krystyna Podsiadło – przeciw 

4. Krystyna Rajczyk – przeciw 

5. Marian Tomkiewicz – przeciw 

 

Ad. 17 

Wolne wnioski i zapytania. 
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Radna Krystyna Podsiadło zwróciła się z pytaniem, czy ośrodek zdrowia w Lipkach 

Wielkich będzie nadal funkcjonował. 

 

Wójt poinformował, iż jest po rozmowie z Panią prezes, która zapewniała, że będą 

podejmowana wszelkie działania, aby  nie likwidować ośrodka zdrowia w Lipkach Wielkich. 

 

Ad. 18 

Zakończenie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 16
45

 posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji ds. Społecznych 

 i Oświatowych. 
 

 

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Krystosik           Ireneusz Kucner 
 


