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   Protokół nr 28/2019 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

Protokół nr 26/2019 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

25 maja 2020r. 

 

 

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. Sprawozdanie z działalności OPS za 2019r., zawierające kwestię zasobów pomocy 

społecznej i wykorzystania środków finansowych oraz przedstawienie sytuacji 

bieżącej oraz sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy za 

rok 2019. 

4. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i rozwoju pieczy 

zastępczej oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie w tym sprawozdanie  

z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

w Santoku za rok 2019. 

5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2019r.  

6. Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019r. 

7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

8. Stanowisko w sprawie informacji z działalności Instytucji Kultury GOK i gminnych 

bibliotek za rok 2019. 

9. Stanowisko do uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej  

w Wawrowie. (projekt 1) 

10. Stanowisko do uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Santoku do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji 

administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Santok. (projekt 2) 

11. Stanowisko do uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą 

„Gminny Zakład Usług Komunalnych” oraz nadania jej statutu. (projekt 3) 

12. Stanowisko do uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 

(projekt 4) 

13. Stanowisko do uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 

(projekt 5) 

14. Stanowisko do uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 

(projekt 6) 

15. Stanowisko do uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Lubuskiemu. (projekt 7) 

16. Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego  

w miejscowości Lipki Małe oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. (projekt 8) 
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17. Stanowisko do uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na 

dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej z budżetu Gminy 

Santok na budowę stacji uzdatniania wody. (projekt 9) 

18. Stanowisko do uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Santok. (projekt 10) 

19. Informacja o realizowanych inwestycjach. 

20. Stanowisko do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 

2020. (projekt 11) 

21. Stanowisko do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Santok na lata 2020-2038.(projekt 12) 

22. Wolne wnioski i zapytania. 

23. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1  

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświaty Zbigniew Łukasiewicz  o godz. 12
05 

dokonał otwarcia posiedzenia wspólnej komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja ds. 

Społecznych i Oświatowych uczestniczyła w 7 osobowym składzie (nieobecna Radna 

Katarzyna Szafrańska oraz Radna Mirosława Porańczyk). Komisja Budżetu i Gospodarki 

uczestniczyła w 9 osobowym  pełnym składzie. Spoza Komisji udział wzięli: Wójt Gminy 

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

Szymczak, Przewodnicząca Rady Renata Nowosad, Kierownik RRG Bogumiła Popkowska, 

Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska, Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak, 

Kierownik OPS Anita Łukowiak, Kierownik RBF Marzanna Kuziak, Główna Księgowa 

CUW Małgorzata Wołoszczuk, Z-ca Kierownika RGKROŚ Katarzyna Kokocińska, Inspektor 

ds. Obsługi Rady Gminy Joanna Krystosik, Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i 

Przeciwdziałania Alkoholizmowi Mariusz Śpiewanek. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 

zaproponował siebie jako osobę prowadzącą posiedzenie Komisji. 

Komisja nie wniosła zastrzeżeń i wybrała Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych  

i Oświatowych Zbigniewa Łukasiewicza na osobę prowadzącą posiedzenie. 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, w jakim celu otrzymano w materiałach 

informacje o przedsiębiorcach, wniosek firmy DECORA Nieruchomości oraz pismo od 

komendanta. 

 

Wójt poinformował, iż informacja została dołączona do materiałów, ponieważ Wójt chciałby 

przedyskutować z Radą te kwestie. 

 

Radna Irena Furmańska zaproponowała, aby wpisać do porządku obrad tę kwestię. 
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Wójt zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad punkt pn. Zajęcie stanowiska  

w sprawie ulg podatkowych. 

 

Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak złożyła wniosek o wprowadzenie do 

porządku obrad uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Usług Wspólnych. 

 

Wójt dodał, iż wnosi o wprowadzenie uchwały w sprawie zmiany statutu CUW, ponieważ  

w porządku powiedzenia jest projekt uchwały w sprawie dotyczący utworzenia Gminnego 

Zakładu Usług Komunalnych, który będzie obsługiwany pod względem księgowym przez 

CUW. Zgodnie z ustawą, aby CUW mógł wykonywać te zadania musi zostać podjęta 

uchwała.   

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wnioskowane zmiany 

Komisje przyjęły zmiany. 

Wyniki głosowania: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Renata Szostak – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

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 

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie z działalności OPS za 2019r., zawierające kwestię zasobów pomocy 

społecznej i wykorzystania środków finansowych oraz przedstawienie sytuacji 

bieżącej oraz sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy za 

rok 2019. 

4. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i rozwoju pieczy 

zastępczej oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie w tym sprawozdanie  

z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

w Santoku za rok 2019. 
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5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2019r.  

6. Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019r. 

7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

8. Stanowisko w sprawie informacji z działalności Instytucji Kultury GOK i gminnych 

bibliotek za rok 2019. 

9. Stanowisko do uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej  

w Wawrowie. (projekt 1) 

10. Stanowisko do uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Santoku do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji 

administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Santok. (projekt 2) 

11. Stanowisko do uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą 

„Gminny Zakład Usług Komunalnych” oraz nadania jej statutu. (projekt 3) 

12. Stanowisko do uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 

(projekt 4) 

13. Stanowisko do uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 

(projekt 5) 

14. Stanowisko do uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 

(projekt 6) 

15. Stanowisko do uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Lubuskiemu. (projekt 7) 

16. Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego  

w miejscowości Lipki Małe oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. (projekt 8) 

17. Stanowisko do uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na 

dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej z budżetu Gminy 

Santok na budowę stacji uzdatniania wody. (projekt 9) 

18. Stanowisko do uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Santok. (projekt 10) 

19. Informacja o realizowanych inwestycjach. 

20. Stanowisko do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 

2020. (projekt 11) 

21. Stanowisko do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Santok na lata 2020-2038.(projekt 12) 

22. Stanowisko w sprawie ulg podatkowych. 

23. Stanowisko do uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Santok nr XXI/159/16 z 

dnia 16.06.2016r. W sprawie zmiany nazwy Gminnego Zespołu Oświaty w Santoku 

na Centrum Usług Wspólnych w Santoku oraz nadania nowego statutu. (projekt 13) 

24. Wolne wnioski i zapytania. 

25. Zakończenie posiedzenia. 

 

Komisje w drodze głosowania przyjęły porządek obrad ze zmianami. 

Wyniki głosowania: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 



5 

 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Renata Szostak – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

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. 3 

Sprawozdanie z działalności OPS za 2019r., zawierające kwestię zasobów pomocy 

społecznej i wykorzystania środków finansowych oraz przedstawienie sytuacji bieżącej oraz 

sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy za rok 2019. 

 

Sprawozdania omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

Sprawozdania stanowią załącznik do protokołu. 

 

Radna Irena Furmańśka oznajmiła, iż dużo pracy zostało włożonych w przygotowanie 

sprawozdania i po raz pierwszy widzi potencjał w OPS. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner wyraził zdanie, iż 

wszystkie sprawozdania przygotowane przez Kierownika OPS są bardzo czytelne i wiele 

można się z nich dowiedzieć.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożone sprawozdania. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywną opinię do sprawozdania. 

Wyniki głosowania: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Renata Szostak – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

Komisja Budżetu i Gospodarki 
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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. 4 

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej 

oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie w tym sprawozdanie  

z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

w Santoku za rok 2019. 

 

Sprawozdania omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

Sprawozdania stanowią załącznik do protokołu. 

 

Radna  Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy sytuacja związana z przemocą  

w rodzinie w okresie od końca roku do dnia dzisiejszego się poprawiła. 

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak oznajmiła, iż uważa, że to będzie można porównać 

dopiero na koniec roku, jednak z uwagi na sytuacje związaną z coronawirusem wpłynęły dwa 

zgłoszenia o niebieskie karty.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner wyraził zdanie, iż 

sprawozdania są bardzo dobrze przygotowane. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożone sprawozdania. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywną opinię do sprawozdania. 

Wyniki głosowania: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Renata Szostak – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 
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5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 5  

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2019r.  

 

Sprawozdanie omówił Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Mariusz Śpiewanek. 

Treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z prośbą o informację dotyczącą zakupu krzeseł do 

GOK z funduszu alkoholowego, w zakresie czy ten wydatek jest zgodny z przepisami. 

 

Skarbnik poinformował, iż sala GOK jest przede wszystkim świetlicą środowiskową, dlatego 

taki zakup był możliwy.  

 

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Mariusz Śpiewanek dodał, iż Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych corocznie wydaje rekomendacje w jaki sposób środki finansowe mogą być 

wydatkowane z gminnego funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani i zgodnie z 

nimi realizowane są wydatki. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożone sprawozdanie. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywną opinię do sprawozdania. 

Wyniki głosowania: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Renata Szostak – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 
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5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 6 

Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019r. 

 

Sprawozdanie omówił Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Mariusz Śpiewanek. 

Treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożone sprawozdanie. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywną opinię do sprawozdania. 

Wyniki głosowania: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Renata Szostak – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

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. 7 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy działalności pożytku publicznego 

 i o wolontariacie. 

 

Sprawozdanie omówiła Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy Joanna Krystosik. 
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Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż podczas uchwalania wieloletniego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi głosowała przeciwko, ponieważ program był 

niedopracowany.  Radna wyraziła zdanie, iż Wójt jest zamknięty na organizacje pozarządowe  

i skupia się jedynie na klubach sportowych, co wynika również ze sprawozdania. W 

większości sprawozdania są ujęte informację powtórzone z programu, natomiast informacja o 

realizacji zadań zajmuje 1/3 całości. Radna nie rozumie takiej postawy, ponieważ jest wiele 

działań i wiele dobra można by wprowadzić dla mieszkańców, powołując choćby komisje 

dialogu społecznego, aby wysłuchać mieszkańców.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, na czym polegały stwierdzone 

nieprawidłowości w rozliczeniu klubu sportowego „ISKRA” Janczewo oraz czy pieniądze 

zostały już zwrócone.  

 

Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy Joanna Krystosik udzieliła odpowiedzi, iż pieniądze 

zostały już zwrócone przez klub, a nieprawidłowości w sprawozdaniu polegały na tym, iż 

dotacja nie została w całości wydatkowana.   

 

Wójt poinformował, iż trudno sprawozdawać z zadań, które nie były realizowane.  

W programie współpracy były wyznaczone środki, które zostały wydatkowane. Kompetencją 

Rady jest wyznaczanie środków, które mają być wydatkowane oraz wyznaczanie celów. Od 

wielu lat w gminie Santok praktykowana  jest zasada, że poprzez pożytek publiczny 

dofinansowywane są kluby sportowe. Natomiast gmina próbowała zlecać inne działania, 

jednak formalnie działające organizacje, które najaktywniej wykorzystują środki są kluby 

sportowe. Wszystko jest kwestią przyjętej polityki oraz środków, którymi gmina dysponuje.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożone sprawozdanie. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywną opinię do sprawozdania. 

Wyniki głosowania: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Renata Szostak – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – wstrzymany 

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 
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9. Marian Tomkiewicz – za 

 

 

Ad. 8 

Stanowisko w sprawie informacji z działalności Instytucji Kultury GOK i gminnych 

bibliotek za rok 2019. 

 

Informacje przedstawiła Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska.  

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, skąd różnica w wydatkach przy realizacji 

programu „plener malarski”, ponieważ zaplanowane środki to 44 tys., a wydatkowano 56 tys. 

 

Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska poinformowała, iż 44 tys. to środki, które wpłynęły  

z euroregionu. 

 

Główna Księgowa CUW Małgorzata Wołoszczuk poinformowała, iż „plener malarski” był 

realizowany w roku 2018, wykazane w zestawieniu środki to środki, które wpłynęły  

z euroregionu w ramach refundacji w roku 2019, jednak nie jest to kwota, która w całości 

odzwierciedla koszty realizacji programu.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zapytała, co kryje się pod przychodami z tytułu „wynajęcia 

powierzchni”. 

 

Główna Księgowa CUW Małgorzata Wołoszczuk odpowiedziała, iż są to środki, które 

przedsiębiorcy wnoszą za wystawianie się na imprezach typu „Dni Grodu Santok”. 

 

Radna Irena Kucharska pogratulowała Pani Dyrektor GOK organizacji wszystkich imprez 

na terenie gminy, ponieważ wszystkie były bardzo udane.  

 

Radna Renata Szostak podziękowała  Pani Dyrektor GOK za całokształt działalności, a w 

szczególności za szycie maseczek w ostatnim czasie i bezpłatne przekazywanie ich 

sołectwom.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożone sprawozdanie. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywną opinię do sprawozdania. 

Wyniki głosowania: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Renata Szostak – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  
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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. 9 

Stanowisko do uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej  

w Wawrowie. (projekt 1) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wawrowie Roman Szambelan oznajmił, iż pomysł 

nadania nazwy szkoły padł na Radzie Pedagogicznej, aby rozpocząć działania zmierzające do 

nadania imienia nie wiedząc jeszcze o takim samym pomyśle Rady Rodziców. W wyniku 

tego Dyrektor powołał zespół, który opracował procedurę, która została zatwierdzona na 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej oraz zaopiniowana pozytywnie na posiedzeniu Rady 

Rodziców i wdrożona. Spośród propozycji przedstawionych przez rodziców, uczniów  

i nauczycieli wyłoniono trzy propozycję, po czym przeprowadzono ankietę, w której 

najczęściej popierano propozycję nadania szkole im. Sybiraków.  

 

Radna Irena Furmańska zapytała, jakie były pozostałe dwie główne propozycję. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wawrowie Roman Szambelan odpowiedział, iż było to 

im. Józefa Rzemieślnika oraz im. Danuty Siedzikówny Inka. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż jest uchwała samorządu uczniowskiego i zwróciła się 

z pytaniem, jak tę nazwę zrozumieli uczniowie.  

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wawrowie Roman Szambelan odpowiedział, iż przed 

przystąpieniem do procedury zorganizowano w każdej klasie spotkania, podczas których 

przybliżono informacje na temat kandydatur na patrona.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Renata Szostak – za  



12 

 

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

 

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. 10 

Stanowisko do uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Santoku do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach 

z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy Santok. (projekt 2) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik OPS Anita Łukowaiak. 

 

Wójt dodał, że jako organ wykonawczy może przekazać swoje uprawnienia na kierowników 

jednostek lub pracowników gminy, ale są pewne uregulowania, które mówią, że przeniesienie 

tej kompetencji odbywa się poprzez uchwałę Rady Gminy.   

 

Radna Irena Furmańska zawróciła się z pytaniem, czy każdy kierownik może stanąć na 

mównicy i poprosić o upoważnienie, ponieważ Radna uważa, że to Wójt powinien 

wnioskować, gdyż nie jest to decyzja Kierownika OPS. 

 

Wójt oznajmił, iż Kierownik OPS działa w uzgodnieniu i porozumieniu z Wójtem.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Krystyna Rajczyk – wstrzymany 

5. Renata Szostak – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

Komisja Budżetu i Gospodarki 
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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 

 

Przewodniczący Komisji ogłosił przerwę (godz.13
25

). Po przerwie (godz. 13
40

) 

kontynuowano obrady zgodnie z porządkiem posiedzenia. 

 

Ad. 11 

Stanowisko do uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny 

Zakład Usług Komunalnych” oraz nadania jej statutu. (projekt 3) 

 

Projekt uchwały omówił Wójt. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner wyraził zdanie, iż jest to 

dobry kierunek, który przyniesie korzyści mieszkańcom gminy. 

 

Radna Irena Furmańśka oznajmiła, iż pomysł jest dobry, jednak nie znalazła w projekcie 

uchwały odpowiedzi na szereg pytań, a mianowicie podstawa prawna takiej uchwały powinna 

mieć odniesienie nie tylko do ustawy o finansach publicznych, czy samorządzie gminnym, ale 

przede wszystkim do ustawy o gospodarce komunalnej, czego brakuje. Brak odniesienia do 

wskazanej ustawy sugeruje, że projekt jest wymysłem Wójta, a po jego zatwierdzeniu będzie 

również wymysłem Rady Gminy. Art. 4 ustawy wyraźnie mówi jakie są postanowienia 

organów stanowiących – czyli Rady Gminy w przypadku tworzenia takiego zakładu.  

 

Wójt poinformował, że art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że w celu 

wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy  

z innymi podmiotami w tym z organizacjami pozarządowymi. Zakład budżetowy będzie 

jednostką działającą w formie jednostki organizacyjnej. Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h stanowi,  

że do wyłącznej właściwości Rady gminy należy tworzenie, likwidacja i reorganizacja 

przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania 

ich w majątek. Według Wójta jak i radcę prawnego opiniującego projekt uchwały podstawa 

prawna jest wystarczająca. Natomiast w §2 statutu GZUK jest wskazanie, że GZUK  

w Santoku działa na podstawie wymienionych ustaw m.in. ustawy o gospodarce komunalnej.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż skoro ma inne zdanie niż Wójt co do podstawy 

prawnej to w takim razie poprosi o opinię prawną w tym zakresie. Kontynuując Radna 

wskazała, że tworzenie zakładu wiąże się z kosztami i ma nadzieje, że zostało to 

przeanalizowane, mając na uwadze zadłużenie gminy i zostanie przedstawione Radzie,  

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż najważniejszą kwestią są kadry, jednak jest zamysł, aby 

przesunąć pracowników z Urzędu i w tym zakresie nie nastąpi radykalna zmiana. Za samo 
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administrowanie siecią wodociągowo-administracyjną gmina płaci 50 000 zł, więc jeżeli te 

koszty zostaną włożone do GZUK to wystarczą na jego funkcjonowanie. Koszty utrzymania 

zakładu będą uzależnione od ilości realizowanych zadań. W pierwszej kolejności Wójtowi 

zależy na uregulowaniu gospodarki wodno-ściekowej i wszystkich opłat. Wójt dodał, że nie 

zamierza radykalnie zerwać współpracy ze Sp. Wodno-Ściekową, ponieważ współpraca ta 

jest udana, a zakład przejmie tylko niektóre czynności i dopóki gmina nie będzie miała 

zespołu, który będzie wstanie wszystkie czynności wykonywać, Wójt będzie się posiłkował 

spółką.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż Wójt powiedział, że będzie niwelował koszty 

związane ze współpracą ze spółką, po czym oznajmił, iż nadal współpraca będzie 

prowadzona. W związku z tym Radna zwróciła się z pytaniem, kiedy Wójt planuje całkowicie 

zakończyć współpracę. 

 

Wójt oznajmił, iż ma świadomość jakie to są koszty i będzie dążył do ich zmniejszenia, ale 

nie będzie tak, że one całkowicie znikną. Wójt dąży do tego, aby ze sprzedaży wody i odbioru 

ścieków nie dokładać pieniędzy.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy płynne ścieki nadal będzie odbierać 

Spółka i od kiedy Zakład będzie funkcjonował tak jak powinien. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, że Zakład przejmie zarządzenie oczyszczalnią, dlatego spółka 

będzie świadczyła usługę przewozu odpadów, a zakład będzie je utylizował i wystawiał za to 

fakturę. Wójt dodał, że zakład w przeciągu roku będzie funkcjonował zgodnie z założeniami  

i oczekiwaniami.  

 

Radny Tadeusz Boczula poinformował, że utworzenie Zakładu nie jest żadną innowacją  

i były chęci utworzenia go już w poprzednich kadencjach, przy czym Radny zawsze popierał 

taką inicjatywę i nadal popiera, ponieważ Wójt mówi z przekonaniem o zasadności takiego 

działania.  

 

Radna Krystyna Rajczyk wyraziła zdanie, iż cieszy się, że zakład powstaje i popiera projekt 

uchwały jednak ma kilka pytań, a mianowicie: 

 czy będzie jeden kierownik zakładu i jaka będzie ilość pracowników, 

 jak będzie wyglądała płatność za wodę, czy gmina dalej będzie dopłacać spółce. 

 

Wójt udzielił następujących odpowiedzi: 

 będzie jeden kierownik, który będzie zarządzał ok. 3 osobami zajmującymi się pracą 

biurową oraz pracownikami pracujący w terenie, 

 w świetle przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków przedsiębiorstwo, które dostarcza wodę powinno uzyskać taryfy i po 

uzyskaniu taryfy gmina będzie wiedziała jaki będzie koszt wody i ścieków. Dopłata, 

która była robiona do tej pory była w celu zniwelowania różnicy między różnymi 

ujęciami i dostawcami wody, ponieważ na terenie gminy jest dwóch dostawców 

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, iż będzie głosować za utworzeniem zakładu, ale 

na koniec roku poprosi o dokładną analizę kosztów związanych z jego utrzymaniem. 

 



15 

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska wskazała, iż w projekcie uchwały §2 pkt 2 

podana jest nieaktualna pozycja Dziennika Urzędowego. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały ze zmianą 

wskazaną przez Radną Magdalenę Rzeczycką-Więckowską. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula – nieobecny podczas głosowania 

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 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Renata Szostak – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 12 

Stanowisko do uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. (projekt 4) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska. 

 

Radna Irena Furmańska poprosiła o kopię opinii Zarządu Dróg Powiatowych. 

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska poinformowała, iż opinia Zarządu jest pozytywna.  

 

Wójt zaproponował, aby przejść do pkt 15 porządku obrad, a pkt 12, 13 i 14 zostanie 

kontynuowany po okazaniu Radnym opinii Zarządu Dróg Powiatowych.  

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska poinformowała, iż pisemnie  wniesiono do Zarządu 

Powiatu o wydanie opinii i zgodnie z ustawą Zarząd  miał 21 dni na udzielenie odpowiedzi, 

gdyby były jakiekolwiek wątpliwości. Uwagi nie zostały zgłoszone i w związku z powyższym 

uznaje się opinie Zarządu za pozytywną.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż Pani Kierownik RRG nie może modyfikować 

zapisów ustawy, a ona mówi, że opinia Zarządu musi być. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki  przychylił się do Wniosku Wójta i przeszedł 

do pkt 15 porządku obrad. 

 

Ad. 15 

Stanowisko do uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Lubuskiemu. (projekt 7) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły 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 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Renata Szostak – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 16 

Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego  

w miejscowości Lipki Małe oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. (projekt 8) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły 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 - za 

8. Renata Szostak – za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Renata Szostak – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

Cd. Ad. 12 

 

Wójt przytoczył art. 7 oraz art. 7a ustawy o drogach publicznych. 

 

Radna Irena Furmańska poprosiła o pismo z pieczątką starostwa potwierdzającą wpłynięcie 

przedmiotowego pisma. 

 

Wójt oznajmił, iż pismo było wysłane 17 marca, natomiast zwrotne potwierdzenie odbioru 

jest z datą 23 marca 2020r., oba te dokumenty są do wglądu, ponieważ Wójt nie widzi 

powodu dla którego Radna miałaby otrzymać kopię.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, od kiedy gmina jest właścicielem działki 

311/12.  

 

Inspektor ds. drogownictwa Krzysztof Rajtar poinformował, iż działka została przejęta 

przez gminę w momencie kiedy odbywał się podział działki nr 312. 

 

Wójt dodał, że istnieją drogi gminne przy których leżą pola i mieszkańcy wnoszą do gminy  

o opracowanie planu i w na tym etapie określana jest zakładana szerokość drogi, po czym 

pola dzielone są na działki i zgodnie z planem miejscowym musi być wydzielona działka na 

poszerzenie drogi. Gmina musi przejąć powstałe w wyniku podziału skrawki działek przy 

drodze, ponieważ w tych pasa usytuowane są urządzenia, za które pobierane są opłaty. Takie 

sytuacje będą się powtarzały, ponieważ jest wiele takich miejsc  

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska poinformowała, iż gmina działkę 311/12 przejęła  

w roku 2011. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem na podstawie jakiego przepisu Wójt 

twierdzi, że nie musi mieć zgody rady gminy na nabycie przedmiotowej działki. 
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Radny Tadeusz Boczula złożył wniosek o zamknięcie dyskusji.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały. 

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 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Renata Szostak – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 13 

Stanowisko do uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. (projekt 5) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska. 

 

Radna Irena Furmańska poprosiła o pismo z pieczątką starostwa potwierdzającą wpłynięcie 

przedmiotowego pisma. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały. 

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 
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8. Renata Szostak – za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Renata Szostak – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 14 

Stanowisko do uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. (projekt 6) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska. 

 

Radna Irena Furmańska poprosiła o pismo z pieczątką starostwa potwierdzającą wpłynięcie 

przedmiotowego pisma i informację, kiedy działka stała się własnością gminną.  

  

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy wszystkie działki wskazane  

w projekcie 4, 5 i 6 były przejęte od tego samego właściciela. 

 

Inspektor ds. drogownictwa Krzysztof Rajtar poinformował, iż właściciele są różni. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały. 

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 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Renata Szostak – za  
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6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

Wójt przytoczył art. 98 ustawy o drogach publicznych. 

 

Ad. 17 

Stanowisko do uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na 

dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej z budżetu Gminy Santok 

na budowę stacji uzdatniania wody. (projekt 9) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska, która poprosiła  

o wprowadzenie autopoprawki tj. dopisanie „wraz ze studnią wierconą” po słowach „na 

budowę stacji uzdatniania wody”. 

 

Wójt dodał, że zmiana została wprowadzona, ponieważ mieszkańcy zasygnalizowali,  

że w pierwotnej wersji, która mówiła o 50% nie mogliby z niej skorzystać, ponieważ nie 

będzie ich na to stać, dlatego poprosili, aby wprowadzić dłuższy okres czasu realizacji. Wójt 

poinformował, iż kwestia dotyczy ok. 15 gospodarstw głównie w Lipkach Małych oraz  

w Płomykowie, całość zadania gminę wyniesie ok. 200 tys. natomiast wybudowanie 

wodociągu byłoby o wiele wyższym kosztem.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, jaka jest sytuacja podatkowa osób, które 

otrzymają dotację celową, kto będzie odprowadzał podatek.  

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska oznajmiła, iż jest to dotacja celowa na poniesione 

koszty związane z realizacją przedsięwzięcia. Gmina w ramach złożonego wniosku przez 

mieszkańca przyznaje dotację 50% poniesionych kosztów, a nie więcej niż 15 tys. W związku 

z powyższym musi być przeprowadzona inwestycja i podatek będzie objęty ustawą  

o podatkach tj. jeżeli nie dotyczy to gospodarstw rolnych tj. 23% podatku. 

 

Wójt oznajmił, iż informację należy potwierdzić i odpowiedz zostanie udzielona do sesji.  

 

Skarbnik poinformował, że według niego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku 

dochodowym są to dotacje wolne od podatku.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły 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 
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9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Renata Szostak – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 18 

Stanowisko do uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Santok. (projekt 10) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły 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 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Renata Szostak – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

Radna Justyna Haliczyn opuściła posiedzenie Komisji (godz.  15
25

). Od Tego momentu 

Komisja Budżetu i Gospodarki obradowała w 8 osobowym składzie. 
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Ad. 19 

Informacja o realizowanych inwestycjach. 

 

Informację w formie prezentacji multimedialnej omówił Wójt. 

Prezentacja stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 20 

Stanowisko do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2020. 

(projekt 11) 

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Skarbnik, Radny Tadeusz Boczula,  Radna Krystyna Rajczyk, 

Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak.    

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

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. Renata Szostak – za 

8. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Renata Szostak – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 21  

Stanowisko do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok 

na lata 2020-2038.(projekt 12) 

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Skarbnik. 
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Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – wstrzymany 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

7. Renata Szostak – za 

8. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Krystyna Rajczyk – nieobecna podczas głosowania 

5. Renata Szostak – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 22 

Stanowisko w sprawie ulg podatkowych. 

 

Radny Tadeusz Boczula opuścił posiedzenie komisji (godz. 16
35

) Od Tego momentu 

Komisja Budżetu i Gospodarki obradowała w 8 osobowym składzie. 

 

Wójt poinformował, iż zgodnie z ustawą oszczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Rada Gminy może 

przedłużyć w drodze uchwały terminy płatności, a także wprowadzić zwolnienia w podatkach 

od nieruchomości. Wójt zlecił przygotowanie informacji o przedsiębiorcach z terenu gminy, 

aby Radni mieli podgląd sytuacji przy decydowaniu. Ulgi mogą dotyczyć przedsiębiorców, 

którzy zostali dotknięci stratami w związku z sytuacją epidemiologiczną lub osób fizycznych. 

Wójt poprosił, aby rada nie wprowadzała zwolnień w drodze uchwały dla określonych grup 

przedsiębiorców oraz, aby nie przesuwała terminu, ponieważ Wójt korzystając z przepisów 

ordynacji podatkowej może rozłożyć na raty zaległości podatkowe. Stosowane jest 

rozwiązanie, że podmioty które wystąpiły o umorzenie np. zakład fryzjerski miał obniżony 

podatek o okres w którym nie mógł funkcjonować. Każdy przypadek analizowany jest 

odrębnie na podstawie przedłożonych dokumentów. W chwili obecnej przedsiębiorcy nie 

korzystają z tego prawa w dużych ilościach. Należy mieć na uwadze, iż przychody gminy  

z tytułu  podatków będą mocno malały.   

 

Kierownik RBF Marzanna Kuziak poinformowała, iż wnioski o umorzenia do dnia 

dzisiejszego złożyło 6 osób fizycznych i 4 prawne  



24 

 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz zwrócił 

się z pytaniem, czy firma, która składa wniosek musi udokumentować swoje dochody  

i faktyczne straty w związku z obecną sytuacją.  

  

Kierownik RBF Marzanna Kuziak poinformowała, iż oprócz wniosku przedsiębiorca musi 

udowodnić, iż poniósł faktyczne straty w związku z sytuacją epidemiologiczną odpowiednimi 

dokumentami.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy wśród firm, które złożyły wniosek o 

umorzenie są takie, które notorycznie mają problemu z płaceniem podatków.  

 

Kierownik RBF Marzanna Kuziak odpowiedziała, że wnioski złożyły firmy, które do tej 

pory płaciły podatki. 

 

Wójt  poinformował, iż zgodnie z ordynacją podatkową decyzję o umorzeniu podejmuje Wójt 

i są to decyzje uznaniowe. Jednakże organ podatkowy ma obowiązek zbadać sytuacje 

majątkową podatnika. Podatek może być umorzony w przypadku jeżeli obowiązek opłacenia 

podatku zachwiałaby egzystencją danego podatnika. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, na jaką kwotę zostały umorzone podatki.  

 

Wójt poinformował, że przygotuje taką informację do sesji.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, dlaczego Wójt pyta Radę o zgodę skoro 

wydał już decyzje o umorzeniach.  

 

Wójt poinformował, iż umorzenie jest inna kwestią niż zwolnienie z podatku. Do Rady 

Gminy wpłynął wniosek firmy Decora Nieruchomości Sp. z o.o. o podjęcie uchwały, dlatego 

Wójt przedkłada informacje o przedsiębiorcach i przedstawia propozycje.  

 

Komisja w drodze dyskusji podjęła decyzję o niepodejmowaniu uchwały wprowadzającej 

zwolnienia z podatków. – Radna Irena Furmańska nie zgodziła się ze stanowiskiem komisji.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska oznajmiła, iż firma która wystąpiła  

z wnioskiem ma swoją siedzibę w Środzie Wielkopolskiej, natomiast mieszkańcy gminy nie 

wystąpili z inicjatywą, ponieważ gmina Santok nie jest Gminą posiadającą wielu 

przedsiębiorców, a jeżeli tacy są to nie zamyka im się drogi do uzyskania pomocy, ponieważ 

mogą skorzystać z możliwości zwrócenia się do Wójta w wnioskiem o umorzenie. Dlatego 

Radna wyraziła zdanie, iż w jej ocenie podejmując taką decyzje Rada nie zaszkodzi 

mieszkańcom gminy. 

 

Ad. 23  

Stanowisko do uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Santok nr XXI/159/16 z dnia 

16.06.2016r. W sprawie zmiany nazwy Gminnego Zespołu Oświaty w Santoku na Centrum 

Usług Wspólnych w Santoku oraz nadania nowego statutu. (projekt 13) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak. 
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Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, kiedy podjęta została uchwała 

zmieniająca GZO w CUW. 

 

Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak udzieliła odpowiedzi, że uchwała podjęta 

została 16 czerwca 2016r. w listopadzie w 2019r. statut został zaktualizowany, kiedy obsługą 

objęto również OPS i ŚDS.  

 

Radna Mirosława Porańczyk opuściła posiedzenie Komisji (godz.  16
25

). Od Tego momentu 

Komisja ds. Społecznych i Oświaty obradowała w 8 osobowym składzie. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – przeciw 

2. Irena Kucharska – za 

3. Ireneusz Kucner – za 

4. Krystyna Podsiadło – za 

5. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

6. Renata Szostak – za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Renata Szostak – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 24 

Wolne wnioski i zapytania. 

 

Radna Renata Szostak  poinformowała dnia 15 maja 2020r. do Urzędu Gminy Santok 

zostało złożone pismo mieszkańców Płomykowa dotyczące ustalenia warunków zabudowy 

dla inwestycji polegającej na budowie biogazowni.   

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska poinformowała, iż do Urzędu wpłynął wniosek 

dotyczący możliwości utworzenia na terenie gminy Santok w miejscowości Płomykowo 

inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą  

o mocy 499kw. W obecnej chwili wniosek został zawieszony o czym poinformowano 

wszystkie strony. W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie mieszkańców Płomykowa  

z Wójtem. Celem sprawdzenia inwestycji przekazano sprawę do zaopiniowania do 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Informacyjnie wystosowano również pismo do 

PWiK, ponieważ  w pobliżu planowanej budowy biogazowni są ujęcia wody.  
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Wójt poinformował, iż decyzje o warunkach zabudowy wydaje gmina i tak długo dopóki nie 

zostanie wydana to Starosta nie będzie mógł wydać pozwolenia na budowę. Natomiast jeżeli 

nie ma wyraźnych przesłanek uniemożliwiających wydanie odmowy  to inwestor może się 

odwołać od decyzji i zostanie ona uchylona. Ostatecznością  jest przystąpienie do planu 

miejscowego, który uniemożliwi powstanie tego typu inwestycji.  

 

Radny Marian Tomkiewicz poruszył temat stawu w Wawrowie i poinformował, iż zostały 

wpuszczone do niego ryby, dlatego zwraca się z wnioskiem o opracowanie regulaminu 

korzystania z terenu stawku, a w niedalekiej przyszłości o możliwości zamontowania 

monitoringu. 

 

Wójt oznajmił, iż prowadzone już były rozmowy z Sołtysem w sprawie zagospodarowania 

terenu wokół stawu. Monitoring byłby potrzebny, ale najpierw należy uzgodnić takie kwestie 

jak ławki, zieleń wokoło.  

 

Wójt poinformował, iż wpłynęło do niego pismo Komendanta Miejskiego z prośbą o 

przekazanie także Radnym wniosku  o wydatkowanie z budżetu Gminy Santok środków 

finansowych w kwocie 10 000 zł na wsparcie działań jednostki przy współfinansowaniu 

zakupu dwóch motocykli. W związku z pismem Wójt przekazał Komendantowi Policji 

dotację w wysokości 5 000 zł. 

 

Komisja w drodze dyskusji stwierdziła, iż dotacja udzielona przez Wójta jest wystarczająca  

i Rada nie będzie przekazywać dodatkowych środków.  

 

Ad. 25 

Zakończenie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 17
30

 posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji ds. Społecznych 

 i Oświatowych.  

 

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Krystosik           Ireneusz Kucner 
 


