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Protokół nr 14/2019 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

Protokół nr 13/2019 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

 26 sierpnia 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 wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę 

Santok nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 619/4, obr. Santok . (projekt 1) 

4. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę 

Santok nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 203/122, obr. Wawrów. (projekt 

2) 

5. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej 

położonej w obrębie Lipki Małe oraz ustanowienie służebności drogowej. (projekt 3) 

6. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Santok. (projekt 

4) 

7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na  zawarcie kolejnej umowy najmu. (projekt 5) 

8.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (dot. dz. 

nr 317/21 Lipki Wielkie) (projekt 6) 

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (dot dz. 

nr 145/2, Wawrów) (projekt 7) 

10. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Santok, od dnia 1 września 2019 roku. (projekt 8) 

11. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Lubuskiemu. (projekt 9) 

12. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania 

komisji doraźnej do opracowania zmian w Statutach Sołectw oraz ustalenia wysokości 

diet przysługujących członkom komisji. (projekt 10) 

13. Informacje, zapytania, wolne wnioski. 

14. Zakończenie posiedzenia. 
 

Ad. 1  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki  o godz. 11
30 

dokonał otwarcia posiedzenia 

wspólnej komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja Budżetu i Gospodarki 

uczestniczyła w 7 osobowym składzie (nieobecna Radna Justyna Haliczyn). Komisja ds. 

Społecznych i Oświatowych uczestniczyła w 8 osobowym składzie, co stanowi pełny skład 

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

Kochmański, Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak, Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska, 

Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak, Kierownik RRG Daniel Drożdżewski. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner zaproponował siebie 

jako osobę prowadzącą posiedzenie Komisji. 

Komisja nie wniosła zastrzeżeń i wybrała Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu  

i Gospodarki Ireneusza Kucnera na osobę prowadzącą posiedzenie. 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Radna Irena Furmańska wniosła o wykreślenie z porządku posiedzenia pkt 10 tj. 

stanowisko do projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Santok, od dnia 1 września 2019 roku. (projekt 8), argumentując, 

iż 28 czerwca na wspólnym posiedzeniu komisji, na którym Z-ca Wójta wstępnie przekazał 

sytuacje oświaty w gminie, ustalono, iż nastąpią kolejne spotkania w celu wypracowania 

wspólnych założeń, dlatego Radna jest zaskoczona projektem uchwały, ponieważ Wójt nie 

wypełnia swoich postanowień w stosunku do Radnych. Ponadto mieszkańcy Czechowa 

posiadający dzieci w wieku szkolnym wystosowali pismo, ponieważ nie zgadzają się na to, co 

proponuje w przedmiotowej uchwale Wójt. Radna przekazała pismo. 

 

Wójt poinformował, iż projekt uchwały musi zostać podjęty do końca miesiąca, ponieważ 

obligują do tego przepisy. Wójt jest otwarty na spotkanie z rodzicami i dyskusje w tej 

sprawie. Natomiast w momencie reformy oświaty nikt gminy nie pytał, jak sobie poradzi z 

kwestią wprowadzenia klasy 7 i 8 do Wawrowa, gdzie w szkole nie ma miejsca oraz z tym jak 

zagospodaruje miejsca w szkoła, gdzie nie ma już gimnazjum. Szkoły muszą zostać 

dostosowane do pojemności lokalowej oraz oczekiwań społecznych  w tym zakresie.    

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się  z pytaniem, dlaczego Radni otrzymują projekt 

uchwały na ostatnią chwilę, skorą są terminy które obligują.  

 

Z-ca Wójta  oznajmił, że sytuacja dzieci w Czechowie nie zmieniłaby się w ciągu miesiąca, 

ponieważ rodzice mają wybór i dzieci, które uczęszczają już do placówki w Wawrowie nie 

zostaną z niej przeniesione, dopiero przy naborze 2020/2021 będą brane pod uwagę obwody. 

Ponadto Z-ca poinformował, że do Wawrowa spośród dzieci z Czechowa uczęszcza: 

- rocznik 2005 spośród 8 uczniów do szkoły w Wawrowie uczęszcza 0, 

- rocznik 2006 spośród 10 uczniów do szkoły w Wawrowie uczęszcza 0, 

- rocznik 2007 spośród 8 uczniów do szkoły w Wawrowie uczęszcza 0, 

- rocznik 2008 spośród 6 uczniów do szkoły w Wawrowie uczęszcza 4, 

- rocznik 2009 spośród 8 uczniów do szkoły w Wawrowie uczęszcza 0, 

- rocznik 2010 spośród 8 uczniów do szkoły w Wawrowie uczęszcza 3, 

- rocznik 2011 spośród 7 uczniów do szkoły w Wawrowie uczęszcza 1, 

- rocznik 2012 spośród 7 uczniów do szkoły w Wawrowie uczęszcza 3. 

 

Radny Tadeusz Boczula zawnioskował, aby komisja przeszła do przegłosowania porządku 

obrad, a dyskusje w tym temacie podjąć w trakcie omawiania danego punktu. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż nie jest tak jak powiedział Wójt, że rodzice mają 

możliwość zapisania dziecka z Czechowa do szkoły poza obwodem, ponieważ rodzice, którzy 

chcą zapisać dzieci do szkoły w Gorzowie otrzymują informacje, że mają wyznaczony obwód 

szkolny i powinni zapisać dziecko zgodnie z nim. Ponadto na komisji 28 czerwca Radni 
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otrzymali informacje, iż klasy nie są pełne, więc dlaczego Wójt sam zdecydował, że dzieci z 

Czechowa mają uczęszczać do szkoły w  Santoku i czy w związku z tym Wójt zapewni 

dzieciom dojazd do szkoły. 

 

Wójt dyrektorzy każdej placówki chętnie przyjmują uczniów do szkoły, ponieważ jest niż 

demograficzny, a za uczniem idzie subwencja. Organ prowadzący ma obowiązek zapewnić 

dowóz uczniom do szkoły jeżeli odległość przekracza 3 km.  

 

Radna Irena Furmańska złożyła wniosek o dostarczenie dokumentu, który stwierdza na 

jakim poziomie z klasyfikacji wszystkich szkół znajduje się gmina Santok.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy w przypadku, kiedy w Wawrowie 

klasy nie będą zapełnione to czy dzieci z Czechowa będą miały możliwość uczęszczania do 

niej. 

 

Wójt odpowiedział, że w takiej sytuacji decyzja będzie należała do Dyrektora Szkoły.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek Radnej Ireny Furmańskiej  

o wycofanie z porządku obrad pkt 10. 

Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki 

Komisja w drodze głosowania nie uwzględniła wniosku. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – przeciw. 

2. Irena Furmańska – za 

3. Irena Kucharska – przeciw 

4. Ireneusz Kucner – przeciw 

5. Krystyna Podsiadło – przeciw 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - przeciw 

7. Marian Tomkiewicz – przeciw 

 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania nie uwzględniła wniosku. 

Wyniki głosowania: 

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. Marian Tomkiewicz – przeciw 

8. Tomasz Żarski – przeciw 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie porządek posiedzenia 

 

Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki 

Komisja w drodze głosowania przyjęła porządek posiedzenia. 
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Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – przeciw 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania przyjęła porządek posiedzenia. 

Wyniki głosowania: 

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 

8. Tomasz Żarski – za 

 

Ad. 3 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę 

Santok nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 619/4, obr. Santok . (projekt 1) 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

 

Wójt poinformował, iż jest to ważna kwestia dla gminy, ponieważ wybudowana jest droga 

przy promenadzie, ale dojazd do tej pory odbywał się przez teren prywatny. Właściciel działki 

się zmienia i w miejscu zajazdu będzie sklep, gmina jest w trakcie wydawania decyzji  

o warunkach zabudowy i musi zagwarantować odpowiednią ilość parkingów, dojazd oraz 

odpowiedni wygląd budynku dostosowany do uwarunkowań Santoka. Teren przed 

budynkiem jest terenem gminnym i być może dojdzie do wymiany gruntów. Natomiast jest 

potrzebna decyzja Rady w tej kwestii, aby gmina miała pole ruchu w momencie wydawania 

decyzji o warunkach zabudowy.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy w centrum historycznej miejscowości 

Wójt planuje wydać decyzje o warunkach zabudowy dla „Dino”.  

 

Wójt udzielił, iż wyda decyzję, gdyż nie ma żadnych prerogatyw, aby wydać inną decyzję, 

ponieważ na tym gruncie nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ani 

nie ma chętnego, który chciałby prowadzić w tym miejscu inną działalność. Wójt uważa, że 

jeżeli obiekt zostanie dostosowany architektonicznie do opracowania, które jest w trakcie to 

wszystkie problemy zostaną rozwiązane, a w chwili obecnej od wielu lat stoi zniszczony 

budynek, który straszy.   
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Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, kto jest właścicielem nieruchomości. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi. 

 

Radna Irena Furmańska wniosła, aby wprowadzić do projektu uchwały zapis, iż cena 

zakupu powinna wynikać z operatu szacunkowego rzeczoznawcy.  

 

Wójt poinformował, iż zgodnie z przepisami takiego zapisu nie misi być w uchwale. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy Wójt nie ma obaw, że w przypadku 

kiedy powstanie „Dino” promenada zostanie zniszczona poprzez np. duży ruch samochodowy 

oraz samochody dostawcze, a także o  osoby prowadzące działalność na terenie Santoka.   

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż nie ma obaw, ponieważ planista opracowujący koncepcję 

zagospodarowania Santoka w porozumieniu z projektantami sklepu „Dino” uzgadnia kwestie 

wizualne oraz organizacje ruchu odbywającego się przed sklepem, aby obiekt został otwarty 

w stronę promenady i nie było kolizji. Wójt dodał, że pojawi się konkurencja dla osób 

prowadzących sklepy, natomiast należy tez mieć na uwadze, że powstaną nowe miejsca pracy  

 

Radny Tomasz Żarski zwrócił się z pytaniem, czy w decyzji o warunkach zabudowy gmina 

ma możliwość zagwarantowania sobie wyglądu sklepu zgodnie ze swoimi własnymi 

założeniami. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, że tak.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy gmina ponosi koszty z tytułu 

opracowania projektu. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, że gmina nie ponosi kosztów z tytułu opracowania projektu sklepu, 

natomiast projektant został wynajęty przez gminę po to, aby opracować inwentaryzację 

zasobów całej miejscowości i przeprowadził konsultacje z mieszkańcami w tym zakresie oraz 

do opracowania ogólnej koncepcji wyglądu całej miejscowości i funkcji oraz wygląd 

ważniejszych i strategicznych obiektów.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż w poprzedniej kadencji przy decydowaniu o budowie 

mariny Wójt zapewniał, że baza noclegowa będzie zapewniona. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż przy marinie powstają całoroczne domki, jako baza noclegowa.  

 

Przewodniczący Komisji poddał wniosek Radnej Ireny Furmańskiej pod głosowanie. 

Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki 

Komisja w drodze głosowania nie uwzględniła wniosku. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – przeciw 

2. Irena Furmańska – za 

3. Irena Kucharska – przeciw 

4. Ireneusz Kucner – przeciw 

5. Krystyna Podsiadło – przeciw 
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6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - przeciw 

7. Marian Tomkiewicz – przeciw 

 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania nie uwzględniła wniosku. 

Wyniki głosowania: 

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. Marian Tomkiewicz – przeciw 

8. Tomasz Żarski – przeciw 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – przeciw 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

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 

8. Tomasz Żarski – za 

 

Ad. 4 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę 

Santok nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 203/122, obr. Wawrów. (projekt 2) 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 
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Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż przedłożony projekt uchwały wskazuje na to, że 

Wójt, który był jeszcze przed poprzednikiem obecnego Wójta nie zabezpieczył dojazdu do 

posesji, które są wybudowane w Czechowie oraz złożyła wniosek  

o wpisanie w treści uchwały warunku wykonania wyceny nieruchomości. 

 

Przewodniczący Komisji poddał wniosek Radnej Ireny Furmańskiej pod głosowanie. 

Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki 

Komisja w drodze głosowania nie uwzględniła wniosku. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – przeciw. 

2. Irena Furmańska – za 

3. Irena Kucharska – przeciw 

4. Ireneusz Kucner – przeciw 

5. Krystyna Podsiadło – przeciw 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - przeciw 

7. Marian Tomkiewicz – przeciw 

 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania nie uwzględniła wniosku. 

Wyniki głosowania: 

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. Marian Tomkiewicz – przeciw 

8. Tomasz Żarski – przeciw 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – przeciw 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 
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Wyniki głosowania: 

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 

8. Tomasz Żarski – za 

 

Wójt oznajmił, iż Radna Irena Furmańska zawnioskowała, aby do uchwały wprowadzić 

zapis, że zakupuje się nieruchomość zgodnie z wyceną, który powodowałby że działka była 

by warta  43,81 zł za m
2
, co dałoby cenę 7 930 zł, natomiast właściciel postawił warunek,  

że jak nie dostanie 150 zł za  m
2
, czyli 27 300 zł to nie będzie nawet rozmawiał o sprzedaży 

działki. Wójt dodał, iż przy każdym zakupie nieruchomości sporządzany jest operat 

szacunkowy.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż podstawą wystąpienia do rzeczoznawcy o wycenę 

jest ustalenie, czy działka ma jakąkolwiek wartość, a decyzję zgodnie z ustawą  

o nieruchomościach podejmuje Wójt.  

 

Ad. 5 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej 

położonej w obrębie Lipki Małe oraz ustanowienie służebności drogowej. (projekt 3) 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

 

Radna Irena Furmańska wniosła, iż należy dopisać, że przetarg będzie nieograniczony.  

 

Wójt oznajmił, iż podstawową zasadą sprzedaży nieruchomości jest przetarg nieograniczony, 

a jeżeli jest inna forma to jest ona określona w przepisach, w związku z czym nie ma potrzeby 

wpisywania w uchwale, iż jest to przetarg nieograniczony.  

 

Przewodniczący Komisji poddał wniosek Radnej Ireny Furmańskiej pod głosowanie. 

Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki 

Komisja w drodze głosowania nie uwzględniła wniosku. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – przeciw. 

2. Irena Furmańska – za 

3. Irena Kucharska – przeciw 

4. Ireneusz Kucner – przeciw 

5. Krystyna Podsiadło – przeciw 

6. Magdalena Rzeczycka Więckowska - przeciw 

7. Marian Tomkiewicz – przeciw 
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Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania nie uwzględniła wniosku. 

Wyniki głosowania: 

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. Marian Tomkiewicz – przeciw 

8. Tomasz Żarski – przeciw 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – przeciw 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Magdalena Rzeczycka Więckowska - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

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 

8. Tomasz Żarski – za 

 

 

Ad. 6 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Santok. (projekt 4) 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
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Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Magdalena Rzeczycka Więckowska - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

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 

8. Tomasz Żarski – za 

 

 

Ad. 7 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na  zawarcie kolejnej umowy najmu. (projekt 5) 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, kto jest najemcą lokalu. 

 

Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska udzieliła odpowiedzi.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Magdalena Rzeczycka Więckowska - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 
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Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

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 

8. Tomasz Żarski – za 

 

Ad. 8 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (dot. dz. nr 

317/21 Lipki Wielkie) (projekt 6) 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, kto jest najemcą lokalu. 

 

Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska udzieliła odpowiedzi.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Magdalena Rzeczycka Więckowska - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

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. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy dzierżawca  jest osoba, która jest 

rodziną Radnej Katarzyny Szafrańskiej 

 

Radna Katarzyna Szafrańska odpowiedziała, iż nie jest to nikt z jej rodziny. 

 

Ad. 9 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (dot. dz. nr 

145/2, Wawrów) (projekt 7) 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Magdalena Rzeczycka Więckowska - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

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 

8. Tomasz Żarski – za 

 

Ad. 10 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Santok, od dnia 1 września 2019 roku. (projekt 8). 

 

Uchwałę omówił Z-ca Wójta.  
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Radna Irena Furmańska poprosiła o kopie pisma skierowanego do kuratorium  

w przedmiotowej sprawie i odpowiedz kuratora oświaty. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy nie można w uzasadnieniu uchwały 

dopisać, że jest to rozwiązanie „awaryjne lub przejściowe”. 

 

Wójt dodał, że spotka się z rodzicami dzieci, którzy chcą wysłać dziecko do szkoły na terenie 

gminy, ponieważ należy zwrócić uwagę, iż na 62 dzieci z Czechowa, 51 realizuje obowiązek 

szkolny poza obwodem szkolnym. Rodzice w tej decyzji są samodzielni i suwerenni. 

Przynależność do obwodu oznacza, że dziecko w swoim obwodzie szkolnym musi zostać 

przyjęte, natomiast jeżeli jest poza obwodem to wtedy decyzja należy do dyrektora.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – przeciw 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

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 

8. Tomasz Żarski – za 

 

Ad. 11 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Lubuskiemu. (projekt 9) 

 

Uchwałę omówił Kierownik RRG Daniel Drożdżewski.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem czy pomoc określona w projekcie 

uchwały będzie to jedyny wkład finansowy gminy w związku z inwestycją, 
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Sekretarz udzielił odpowiedzi, iż przedmiotowe 25 tyś. to jest jedynie 50% kosztów 

związanych z projektowaniem, natomiast koszt realizacji to ok. 200-300 tyś. m.in.  

w zależności od warunków terenowych.  

 

Wójt dodał, iż nie wiadomo w jakim procencie gmina poniesie koszty związane z realizacją 

inwestycji, ale na pewno będzie musiała uczestniczyć w kosztach, ponieważ ZDW podjął taką 

politykę, że gminy powinny się dokładać do inwestycji.  

 

Radna Krystyna Rajczyk wyraziła zdanie, iż w Wawrowie są miejsca, które bardziej 

potrzebują środków finansowych jak np. ul. Czereśniowa.  Koszt omawianej inwestycji jest 

duży, a być może wystarczyłoby tylko zrobić przejście dla pieszych, ponieważ znaki 

ograniczające prędkość już istnieją. Ponadto Radna zwróciła się z pytaniem, czy Wójt ma 

gwarancje, że budowa wyspy spowalniającej zostanie zrealizowana, ponieważ Radna ma 

pismo z 2016 roku od ZDW, który odpowiedział na jej pismo, w którym zawarto zdanie 

„odnośnie ewentualnej budowy sygnalizacji świetlnej lub wyspy spowalniającej tutejszy ruch 

Zarząd podtrzymuje swoje stanowisko, że brak jest uzasadnienia wprowadzenia 

sugerowanych rozwiązań. W naszej opinii byłoby to nieadekwatne do warunków ruchu  

i biorąc pod uwagę istniejące uwarunkowania drogowe”. 

 

Wójt oznajmił, iż uzgodnienia dotyczące przedmiotowej inwestycji nie odbywają się na 

poziomie ZDW tylko na poziomie Zarządu Województwa i Sejmiku Województwa, dlatego 

iż jest porozumienie między samorządami. Natomiast ustalone zostało, iż gmina pokryje 50% 

kosztów związanych z dokumentacją, a nie ma jeszcze ustaleń dotyczących w jakim stopniu 

gmina będzie partycypować w kosztach związanych z samą inwestycją. Ponadto Wojewódzka 

Komisja Ruchu Drogowego dokonała wizji w Janczewie, gdzie również stwierdzono, że jest 

konieczność zamontowania świateł spowalniających oraz wyspy spowalniającej na wjeździe 

do Janczewa od strony Gralewa. Potrzeba ta zostanie przedłożona Zarządowi Województwa, 

który będzie się do tego ustosunkowywał.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, na czyj wniosek realizowana będzie 

przedmiotowa inwestycja. 

 

Kierownik RRG Daniel Drożdżewski udzielił odpowiedzi, iż jest to wniosek mieszkańców. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy nie ma możliwości znalezienia 

innego rozwiązania, które nie byłoby tak kosztowne. 

 

Sekretarz poinformował, iż znaki ograniczające prędkość już funkcjonują, jednak kierowcy 

wykazują złą wolę, natomiast wyspy są najefektywniejszym rozwiązaniem.  

 

Radna Mirosława Porańczyk zgłosiła potrzebę spowolnienia ruchu w Lipkach Wielkich. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – wstrzymany 

2. Irena Furmańska – przeciw 
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3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Magdalena Rzeczycka Więckowska - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

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 

8. Tomasz Żarski – wstrzymany 

 

Przewodniczący Komisji ogłosił przerwę (godz. 16
25

). Po przerwie (godz. 16
35

) 

kontynuowano obrady zgodnie z porządkiem posiedzenia. 

 

Ad. 12 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji 

doraźnej do opracowania zmian w Statutach Sołectw oraz ustalenia wysokości diet 

przysługujących członkom komisji. (projekt 10) 

 

Uchwałę omówiła Przewodnicząca Rady, która zaproponowała kandydaturę Radnego 

Zbigniewa Łukasiewicza na członka doraźnej komisji do opracowania zmian w Statutach 

Sołectw. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Magdalena Rzeczycka Więckowska - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 
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Wyniki głosowania: 

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 

8. Tomasz Żarski – za 

 

Ad. 13 

Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, skąd zawirowania dotyczące dyrektora 

przedszkola w Wawrowie. 

 

Z-ca Wójta udzielił odpowiedzi, że konkurs na dyrektora przedszkola w Wawrowie musiał 

się  odbyć ponieważ, do tej pory Pani Magdalena Szostak jedynie pełniła obowiązki 

dyrektora. W trakcie rekrutacji wpłynęła tylko jedna oferta Pani Magdaleny Szostak, jednak 

podczas analizy złożonych dokumentów okazało się, że nie było wśród nich wszystkich 

wymaganych dokumentów. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy to oznacza, że komisja oceniająca 

kandydaturę Pani Magdaleny Szostak poprzednio nie przeglądała dokumentów. 

 

Z-ca Wójta udzielił odpowiedzi, iż poprzednio nie było konkursu, a Pani Szostak zajęła 

stanowisko PO Dyrektora z nadania. Na czas prowadzenia rekrutacji na stanowisko dyrektora 

dokumenty nie były wykazane w dokumentacji, która była wymagana, co zostało stwierdzone 

przez przedstawicieli z Kuratorium Oświaty. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, jakiego dokumentu brakowało. 

 

Z-ca Wójta odpowiedział, iż brakowało informacji na temat praktyk pedagogicznych. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż na sesji zwróciła się z pytaniem do Kierownika 

CUW, czy wszyscy dyrektorzy placówek oświatowych mają odpowiednie wykształcenie do 

prowadzenia placówki i na to pytanie uzyskała odpowiedz, że tak w tym jedna osoba 

uzupełnia wykształcenie. Radna zwróciła się z pytaniem jak sytuacja Dyrektora Przedszkola 

w Wawrowie ma się do udzielonej na Sesji odpowiedzi.  

 

Z-ca Wójta poinformował, że Pani Magdalena Szostak przechodziła poszczególne stopnie 

awansu zawodowego i w związku z tym te dokumenty musiała posiadać. W momencie 

składania dokumentów, przedmiotowe dokumenty nie były wykazane w teczce osobowej i w 
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momencie, kiedy komisja nie jest w stanie zweryfikować na podstawie złożonych 

dokumentów, czy kandydat posiada uprawnienia nie może kontynuować procedury.  

 

Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak poinformowała, że w dokumentach, 

które złożyła Pani Magdalena Szostak ubiegając się o stopień awansu nauczyciela 

mianowanego przedstawiła dokumenty i jednym z nich był akt nadania stopnia awansu 

nauczyciela kontraktowego, w tym stopniu nadania awansu widnieje, że Pani Magdalena 

posiada przygotowanie pedagogiczne więc odpowiedz udzielona na sesji jest zgodna ze 

stanem faktycznym.    

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że Pani Kierownik poświadczyła nieprawdę, ponieważ 

udzieliła odpowiedzi w oparciu o czyjś dokument, a nie o dokument potwierdzający 

wykształcenie. Ponadto Radna oznajmiła, iż drogą mailowa otrzymała wiadomość, którą 

wysłano prawdopodobnie do wszystkich mieszkańców Lipek Wielkich, Starego Polichna, aż 

po Wawrów, Santok i jest to informacja wysłana przez Gminną Spółkę Wodno-Ściekową, 

która mówi, że z dniem 1 sierpnia ulega zmianie cena za wywóz nieczystości płynnych. 

Mieszkańcy skarżą się, że ściąganie nieczystości z Goszczanowa powoduje, iż muszą stać w 

kolejce żeby nieczystości oddać, ponieważ jest limit dzienny przyjęć i proszą, aby gmina 

spojrzała na temat i wpłynęła na spółkę, aby mieszkańcy z terenu gminy mieli pierwszeństwo 

przy zdawaniu nieczystości. 

 

Wójt poinformował, iż oczyszczalnia musi przyjmować ścieki zagniłe z szamb, natomiast to 

nie jest tak, że mieszkańcy mogą sobie sami wywozić ścieki, więc spółka zarządzająca 

oczyszczalnią prawdopodobnie odbiera nieczystości według kolejności zgłoszeń.  Wójt dodał, 

że ważne jest aby ilość przyjmowanych ścieków była duża, ponieważ jest to wymagane do 

tego, aby oczyszczalnia prawidłowo funkcjonowała.  

 

Skarbnik dodał, że umowa o administrowanie oczyszczalnią ścieków zawarta ze spółką nie 

reguluje omawianej kwestii i jest ona tylko i wyłącznie sprawa gminnej spółki.  

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż strażacy z Gralewa obchodzili 50lecie i uważa, że 

przy tej okazji powinno się ich nagrodzić za służbę np. wsparciem finansowym.  

 

Wójt oznajmił, iż zakupiono działkę i wyłożono pieniądze na opracowanie dokumentacji 

technicznej inwestycji, z której będą korzystać strażacy z Gralewa i prawdopodobnie zostanie 

zakupiony samochód strażacki, ponadto obchody 50lecia zostały dofinansowane przez Wójta, 

dlatego uważa, że jest to duże wynagrodzenie ich służby.  

 

Radna Irena Kucharska oznajmiła, iż chciałaby się odnieść do wypowiedzi Radnej Ireny 

Furmańskiej dotyczącej oceny poziomu kształcenia w szkole w Santoku, ponieważ nie jest w 

porządku, aby stwierdzać, że w szkole w Santoku jest bardzo niski poziom nauczania, dlatego 

rodzice posyłają dzieci do szkół w Gorzowie. Radna poinformowała, iż obserwuje wyniki 
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nauczania szkół w powiecie gorzowskim i stwierdza, że co rok szkoły z terenu gminy są 

mniej więcej na środku rankingów lub wyżej.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż szkoły są oceniane przez Kuratora, a nie przez 

Radnych. 

 

Wójt dodał, że jest to ważny temat, o którym należy rozmawiać i szacunek należy się 

wszystkim, którzy pracują w szkołach. Natomiast można doprowadzać do tego, że podczas 

rekrutacji przyjmować tylko dobrych uczniów i poziom szkoły będzie wysoki, jednak Pani 

Dyrektor w Santoku przyjęła założenie, że kształci uczniów z dysfunkcjami, którzy siłą 

rzeczy wpływają na obniżenie wyników, co nie oznacza, że pozostała grupa uczniów odstaje 

od uczniów z innych szkół.  

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż Pani Dyrektor przyjmując uczniów z dysfunkcjami, 

ma inne ważne korzyści m.in. zatrudnia nauczycieli, tworzy dodatkowe klasy. 

 

Wójt zgodził się z wypowiedzią Radnej Krystyny Rajczyk i dodał, że dlatego zależało mu, 

aby Radni dostali pełne przeliczenie kosztów utrzymania poszczególnych placówek. Szkoła, 

która jest największa powinna być najtańsza, a jest najdroższa, ponieważ w przypadku gdy 

spada ilość dzieci spada również ilość nauczycieli, a w przypadku szkoły w Santoku jest tak, 

że ilość dzieci się zmniejsza, a ilość nauczycieli się nie zmienia. 

 

Radny Tomasz Żarski oznajmił, iż komisje wypracowały stanowisko na temat przyłączenia 

Nowego Polichna do obwodu Szkoły w Lipkach Wielkich w związku z czym powstaje 

obowiązek dowozu dzieci, które nie mają przystanku i czekając na transport stoją przy drodze 

w deszczu. 

 

Kierownik RRG Daniel Drożdzewski poinformował, że pierwszy raz słyszy o problemie, 

ponieważ nikt z mieszkańców nigdy go nie zgłaszał. Bezwzględnie należy podjąć działania, 

ponieważ inwestycja jest zasadna.  

 

Radny Marian Tomkiewicz poprosił, aby odpowiedzieć mu na zapytanie dotyczące stawku 

w Wawrowie, które skierował mailem. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zapytała o siłownie, która miała być zrobiona w Wawrowie. 

 

Kierownik RRG Daniel Drożdzewski poinformował, że prace związane z budową siłowni 

rozpoczną się jutro, co zostało już potwierdzone przez wykonawcę.  

 

Radna Krystyna Rajczyk poprosiła, aby odpowiedzieć jej pisemnie na pismo, które złożyła 

w sprawie dodatkowej lampy przy ścieżce rowerowej. 
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Wójt odniósł się do wypowiedzi Radnego Mariana Tomkiewicza i poinformował,  

że planowano wybrać 40 cm mułu, a miejscami został wybrany metr  

i w większości zostało to wybrane do gruntu macierzystego. Sugestia mieszkańców jest taka, 

aby wybierać tak głęboko, aż usunie się kłącza trzciny, a w takim przypadku należałoby 

wybrać 7 metrów, ponieważ trzcina potrafi się tak głęboko zakorzenić. Ustalono, że odczeka 

się na to, aby trzcina trochę odrosła i spryska się ją, aby ją wyniszczyć.  

 

Radny Marian Tomkiewicz zaproponował, aby po zakończeniu inwestycji stworzyć 

regulamin zbiornika wodnego, aby ograniczyć wędkowanie.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, kiedy powstanie siłownia napowietrzna w 

Czechowie.  

 

Kierownik RRG Daniel Drożdżewski oznajmił, iż realizacja inwestycji nastąpi  do końca 

października, jednak nie może wskazać konkretnego terminu, ponieważ nie ma pełnej kadry 

pracowniczej.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż Wójt na spotkaniu w Czechowie obiecał, że 

wystosuje pismo do Agencji Rolnej. 

 

Wójt poinformował, iż pismo zostanie napisane do końca tygodnia. Ponadto Wójt oznajmił, 

iż jurto odbędzie się spotkanie z Sołtysami, na które się spóźni i przeprasza za to, ale ma 

spotkanie z LUW. 

 

Sekretarz poinformował, iż spotkanie w LUW odbędzie się, ponieważ w związku z wejściem 

w życie ustawy „PKSowej” tj. ustawy o funduszu rozwoju  połączeń lokalnych, Wójt podjął 

decyzję o uczestnictwie gminy Santok w konkursie na dofinansowanie połączeń lokalnych i w 

związku z tym wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie stworzenia 4 par połączeń, czyli 8 

kursów autobusów na linii od Jastrzębnika do Wawrowa z dopięciem do autobusu linii 113. 

Wójt ma prawo organizacji transportu na terenie gminy Santok, ale aby umożliwić dojazd do 

Gorzowa Wlkp. bilety będą tańsze w stosunku do biletów PKS i MZK.  

 

Radna Krystyna Podsiadło zwróciła się z pytaniem, czy bilet będzie jeden czy dwa 

oddzielne. 

 

Sekretarz udzielił odpowiedzi, że bilety będą dwa jednak ich łączny koszt nie będzie większy 

niż w przypadku zakupu biletu bezpośrednio do Gorzowa Wlkp.  

 

Wójt dodał, że proponowane rozwiązanie będzie funkcjonowało do końca roku, aby 

sprawdzić koszty oraz zainteresowanie dodatkowymi kursami, a skoro Rząd daje dotacje to 

bezwzględnie należy z tych środków skorzystać.  
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Radny Zbigniew Łukasiewicz zwrócił się z pytaniem, czy dofinansowanie będzie do 

każdego kilometra i w jakiej wysokości. 

 

Sekretarz poinformował, iż dopłata będzie wynosiła 1 zł do każdego wozokilometra przez 

pierwsze 3 lata obowiązywania projektu, natomiast po tym czasie będzie to 0,80 zł.  

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż Wójt obiecał przekazać jej kalkulację będąca 

podstawą do wyznaczania cen Gminnej Spółki Wodno-Ściekowej oraz zwróciła się  

z pytaniem, czy funkcjonują już dodatkowe patrole policji, ponieważ w Wawrowie nie sa one 

widoczne.  

 

Kierownik ROA Alicja Cierach poinformowała, iż porozumienie dotyczące dodatkowych 

patroli policji zostało już zawarte i jego treść zgodnie z ustaleniami zostanie przesłana do 

Radnych niezwłocznie po otrzymaniu go z Komisariatu.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska poprosiła, aby przy zgłaszaniu przez Radnych  

uwag, bądź negacji do projektów uchwał, zgłaszać podstawę prawną, ponieważ ułatwi to 

prace Rady, a do tej pory traci się dużo czasu na „przepychanki”.  

 

Wójt oznajmił, iż popiera wypowiedz Radnej Magdaleny Rzeczyckiej-Więckowskiej,  

a ponadto uważa, że przyświecać powinien wspólny cel, a nie udowadnianie swojej racji.   

 

Ad. 14 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 17
35

 posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki. 
 

 

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Krystosik           Ireneusz Kucner 
 


