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Protokół nr 30/2020 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

Protokół nr 28/2020 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

22 czerwca 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. Stanowisko w sprawie raportu o stanie gminy Santok za rok 2019. 

4. Stanowisko do uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Santok wotum 

zaufania. (projekt 1) 

5. Stanowisko w sprawie wykonania budżetu gminy za 2019 rok oraz informacja na 

temat opłat lokalnych, umorzeń podatków oraz ich ściągalności w tym:  

a) stanowisko do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2019 rok (projekt 2)   

b) stanowisko do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Santok z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. (projekt 3) 

6. Informacja w sprawie funkcjonowania oświaty oraz wykonania budżetu 

oświaty przez poszczególne jednostki za II półrocze 2019 roku. 

7. Informacja w sprawie oceny funkcjonowania cmentarzy komunalnychi ściągalności  

zaległych opłat. 

8. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest  z terenu Gminy Santok na lata 2020 – 2032 - aktualizacja”. 

(projekt 4) 

9. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

(projekt 5) 

10. Stanowisko do pisma Komendanta Miejskiego w Gorzowie Wlkp.  

11. Wolne wnioski i zapytania. 

12. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner  o godz. 12
10 

dokonał 

otwarcia posiedzenia wspólnej komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja Budżetu  

i Gospodarki uczestniczyła w 8 osobowym  składzie (nieobecna Radna Justyna Haliczyn). 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych uczestniczyła w 9 osobowym pełnym składzie. 

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

Kochmański, Sekretarz Krzysztof Karwatowicz, Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak, 

Przewodnicząca Rady Renata Nowosad, Kierownik RRG Bogumiła Popkowska, Kierownik 

CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak, Kierownik OPS Anita Łukowiak, Kierownik ŚDS 
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Jowita Leszkiewocz, Główna Księgowa CUW Małgorzata Wołoszczuk, Z-ca Kierownika 

RGKROŚ Katarzyna Kokocińska. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner zaproponował siebie 

jako osobę prowadzącą posiedzenie Komisji. 

Komisja nie wniosła zastrzeżeń i wybrała w drodze głosowania (jednogłośnie) 

Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucnera na osobę 

prowadzącą posiedzenie. 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż w porządku obrad jest pkt 10 i chciałaby zauważyć, 

że komisja nie jest do opiniowania pism, ponieważ przedmiotowe pismo, powinno być 

zaopiniowane przez Wójta. Radna zaproponowała, aby wyłączyć pismo z porządku obrad, 

albo przygotować projekt uchwały. Ponadto Radna wyraziła zdanie, iż kolejność 

przedstawionego raportu i wykonania budżetu jest chyba pomyłką, ponieważ udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy Santok nie dotyczy tylko zapisów ujętych w raporcie, ale to też 

jest ocena budżetu za rok 2019, dlatego punkt dotyczący udzielenia wotum zaufania powinien 

być po sprawozdaniu z wykonania budżetu. Radna dodała, że zgodnie z art. 37 ordynacji 

podatkowej, przy omawianiu pkt 5 Radni powinni otrzymać wykaz osób fizycznych i 

prawnych, którym udzielono umorzeń.  

 

Skarbnik oznajmił, iż informacja na temat opłat lokalnych, umorzeń podatków oraz ich 

ściągalności została przygotowana tak jak w latach ubiegłych. Natomiast wykaz osób, którym 

umorzono podatek w kwocie powyżej 500 zł jest publikowany w BIP i nigdy nie był 

dołączany.  

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, iż w roku ubiegłym wykaz był dołączony Radnym 

do materiałów i w tym roku również powinien być, ponieważ Radni nie mogą nie widzieć 

wykazu i zatwierdzać informację o umorzeniach.  

 

Sekretarz poinformował, iż ustawa o samorządzie gminnym mówi, że Raport o stanie gminy 

omawiany jest podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia 

Wójtowi absolutorium. Za tym, aby w pierwszeństwie omawiać raport stoi literatura m.in. 

dziennik Rzeczpospolita, która wskazuje na kolejność określoną w porządku obrad.  

 

Przewodniczący Komisji poinformował, iż pismo wskazane w pkt 10 jak słusznie zauważyła 

Radna zostało skierowane do Wójta, jednak w swej treści zawiera zwrot „Zwracam się do 

Wójta oraz za jego pośrednictwem do Rady Gminy”, dlatego też pismo zostało włączone do 

porządku posiedzenia. 
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Skarbnik w imieniu Wójta zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad uchwałę w 

sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2020.  

 

Radny Tadeusz Boczula złożył wniosek o przegłosowanie porządku obrad w kształcie jaki 

został zaproponowany w zawiadomieniu.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek Radnego Tadeusza Boczuli. 

Komisja  w drodze głosowania przyjęła wniosek. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

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. 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. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska - za 

7. Renata Szostak – za  

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie porządek obraz ze zmianą, o którą wniósł 

Skarbnik. 

Komisja  w drodze głosowania przyjęła porządek obrad ze zmianą. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

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. Renata Szostak - za 

8. Marian Tomkiewicz – za 
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Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska - za 

7. Renata Szostak – za  

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za.  

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Stanowisko w sprawie raportu o stanie gminy Santok za rok 2019. 

4. Stanowisko do uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Santok wotum 

zaufania. (projekt 1) 

5. Stanowisko w sprawie wykonania budżetu gminy za 2019 rok oraz informacja na 

temat opłat lokalnych, umorzeń podatków oraz ich ściągalności w tym:  

a) stanowisko do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2019 rok (projekt 2)   

b) stanowisko do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Santok z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. (projekt 3) 

6. Informacja w sprawie funkcjonowania oświaty oraz wykonania budżetu 

oświaty przez poszczególne jednostki za II półrocze 2019 roku. 

7. Informacja w sprawie oceny funkcjonowania cmentarzy komunalnychi ściągalnośc

i  

zaległych opłat. 

8. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie „Programu usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Santok na lata 2020 – 2032 - 

aktualizacja”. (projekt 4) 

9. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego. (projekt 5)  

10. Stanowisko do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na 

rok 2020. 

11. Stanowisko do pisma Komendanta Miejskiego w Gorzowie Wlkp.  

12. Wolne wnioski i zapytania. 

13. Zakończenie posiedzenia. 

 

 

Ad. 3 

Stanowisko w sprawie raportu o stanie gminy Santok za rok 2019. 
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Raport o stanie gminy Santok za rok 2019 przedstawił Sekretarz. 

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż raport jest bardzo szczegółowy i dobrze przygotowany. 

Większość zawartych w nim informacji jest przedkładanych w ciągu roku, dlatego prosiłby, 

 a by na sesji przedstawić go w sposób skrótowy.  

 

Sekretarz poinformował, iż przygotował na sesję prezentację multimedialną, która zawiera 

najistotniejsze informacje zawarte w raporcie. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż z tego szczegółowego raportu, który nie jest raportem 

nie wynika jaką prace wykonał Wójt oraz pracownicy Urzędu. Radna mówiła już o tym  

w roku ubiegłym. Radna zawnioskowała, aby w raporcie za rok 2020 nie zawierano tak 

szczegółowych informacji, a zawierał podsumowanie dziedzin, które są realizowane w gminie 

z wyszczególnieniem spraw bardzo strategicznych, ale też podsumowanie tych dziedzin 

powinno się kończyć informacją, ile wydatkowano na nie środków własnych, a ile 

zewnętrznych. Nie powinno być w raporcie porównania do innych  gmin. W raporcie nie ma 

nic na temat kondycji gminy, nie wiadomo jakim gmina obraca majątkiem, jakie były 

kredyty, ile wydatkowano na inwestycje, szkoły itd. Te informacje są bardzo ważne dla 

mieszkańców, ponieważ dzięki nim mogą zobaczyć efekty pracy Wójta. Radna poprosiła, aby 

do końca tygodnia przekazać jej następujące dane: treść wnioskowanych informacji stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Wójt odczytał treść art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym i wyraził zdanie, iż raport 

został przygotowany w sposób wyczerpujący zagadnienie określone w ustawie i nie widzi 

podstaw do tego, aby go uzupełniać o żądane przez Radną informacje. Jeżeli Rada życzy 

sobie, aby raport zawierał inne informacje to ma prawo określić to w uchwale.  

 

Ad. 4 

Stanowisko do uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Santok wotum zaufania. 

(projekt 1) 

 

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 – nie wzięła udziału w głosowaniu 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - wstrzymany 

7. Renata Szostak - za 

8. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 
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2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska - za 

7. Renata Szostak – za  

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za.  

 

 

Ad. 5 

Stanowisko w sprawie wykonania budżetu gminy za 2019 rok oraz informacja na temat 

opłat lokalnych, umorzeń podatków oraz ich ściągalności w tym:  

c) stanowisko do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za 2019 rok (projekt 2)   

d) stanowisko do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Santok z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. (projekt 3) 

 

Wykonanie budżetu za rok 2019 w tym uchwałę nr 198/2020 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 6 kwietnia 2020r. w sprawie: 

wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Santok za 2019 rok wraz 

 z informacją o stanie mienia oraz uchwałę nr 367/2020 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie wydania opinii  

o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Santok dotyczącym udzielenia absolutorium 

Wójtowi oraz informację na temat opłat lokalnych, umorzeń podatków oraz ich ściągalności 

omówił Skarbnik. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Krystyna Rajczyk, Wójt, Skarbnik, Radna Irena Furmańska Radna Magdalena 

Rzeczycka-Więckowska,  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za 2019 rok (projekt 2).   

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – nie wzięła udziału w głosowaniu 

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 
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Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska - za 

7. Renata Szostak – za  

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Santok z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. (projekt 3) 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – nie wzięła udziału w głosowaniu 

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. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska - za 

7. Renata Szostak – za  

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za.  

 

Przewodniczący ogłosił przerwę (godz. 15
35

). Po przerwie (godz. 15
50

) kontynuowano 

posiedzenie zgodnie z porządkiem obrad. 

 

Ad. 6 

Informacja w sprawie funkcjonowania oświaty oraz wykonania budżetu oświaty przez  

poszczególne jednostki za II półrocze 2019 roku. 
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Informację omówiła Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak oraz Główna 

Księgowa CUW Małgorzata Wołoszczuk. 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż pamięta jak Wójt powiedział, iż przeanalizuje 

możliwość przekazywania dzieci z problemami do szkoły w Lipkach Wielkich, ponieważ te 

działania ograniczyłyby dodatkowe zatrudnienia i zwróciła się z pytaniem, czy temat jest 

aktualny. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż temat jest aktualny i były prowadzone w tym zakresie rozmowy.  

 

Z- ca Wójta dodał, iż odbyło się spotkanie z Dyrektorem Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Lipkach Wielkich, który jest zainteresowany współpracą aczkolwiek wszystko zależy od 

orzeczenia dziecka, ponieważ jeżeli dziecko ma w orzeczeniu zapis, iż może uczęszczać do 

placówki oświatowej ogólnodostępnej to decyzja należy do rodzica.   

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy kwota na dokształcanie  

i doskonalenie nauczycieli jest zapisana w rozdziale 80146 jako całość.   

 

Główna Księgowa CUW Małgorzata Wołoszczuk udzieliła odpowiedzi, iż każda placówka 

ma swój plan i 80146 to rozdział, w którym zapisane są środki na doskonalenie nauczycieli  

i w tym rozdziale są dwa paragrafy tj. 4300 i 4700. W paragrafie 4300 zapisane są koszty 

związane z robieniem studiów podyplomowych przez nauczycieli, natomiast 4700 szkolenia 

bądź kursy. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem dotyczącym Szkoły Podstawowej  

w Janczewie, ponieważ na zakup usług remontowych było 20 000 zł, a szkoła wykorzystała 

35%, czy to oznacza, że nie było potrzeb remontowych. Ponadto w Szkole w Wawrowie 

środki na dokształcanie nauczycieli są niewykorzystanie i w związku z tym Radna zadała 

pytanie, z czego wynika taka sytuacja. 

 

Główna Księgowa CUW Małgorzata Wołoszczuk odpowiedziała na pytanie, że szkoła  

w Janczewie przeprowadzała remonty jednak wszystko zależy od tego co zostało zapisane na 

fakturze. Natomiast jeżeli chodzi o dokształcanie nauczycieli w Wawrowie to w budżecie 

muszą znajdować się środki na dokształcanie nauczycieli, jednak to czy nauczyciele z nich 

skorzystają zależy od nich samych.  

 

Ad. 7 

Informacja w sprawie oceny funkcjonowania cmentarzy komunalnych i ściągalności  

zaległych opłat. 

 

Informację omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska. 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 
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Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy Wójt posiada informację o planach 

powstania cmentarza w Wawrowie.  

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż przy opracowywaniu studium jednym z wniosków mieszkańców 

było wyszukanie terenu pod cmentarz w Wawrowie, co się aktualnie odbywa. Wójt dodał,  

że w kwestii zaległości przy płatnościach za groby, pracownicy Urzędu, zrobili wszystko  

co mogli. Nie jest to tylko problem gminy Santok, ale jest to charakterystyczna sytuacja dla 

małych gmin. Należy podjąć działania, które są ostatecznością tzn. likwidację grobów 

nieopłaconych, ale gmina nie posiada już innych narzędzi.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, ile kosztował program do ewidencji 

cmentarzy.  

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska udzieliła odpowiedzi, iż zakup z aktualizacją to 

koszt 2 091 zł, a opłata za utrzymanie bazy danych cmentarzy to 159,90 zł na rok.  

 

Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, iż jeżeli gmina będzie z uporem dążyła do tego, 

aby odzyskać pieniądze to nie będzie takich postaw aspołecznych typu „a co mi zrobicie”. 

Działania muszą być podejmowane i muszą być skuteczne, a ponieważ groby są niczyje to 

należy podjąć decyzję.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska opuściła posiedzenie komisji o godz. 16
30

. Od tego 

momentu Komisja Budżetu i Gospodarki obradowała w 7 osobowym składzie. 

 

Radna Renata Szostak opuściła posiedzenie komisji o godz. 16
45

. Od tego momentu Komisja 

Budżetu i Gospodarki obradowała w 6 osobowym składzie, a Komisja ds. Społecznych  

i Oświatowych w 8 osobowym składzie.. 

 

Ad. 8 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest  z terenu Gminy Santok na lata 2020 – 2032 - aktualizacja”. (projekt 

4) 

 

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. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Marian Tomkiewicz – za 
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Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 9 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

(projekt 5) 

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, jaka jest opinia RIO do przedmiotowej 

uchwały.  

 

Skarbnik poinformował, iż dysponuje opiniami RIO do uchwały budżetowej i pierwsza 

uchwała 86/2020 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy 

Santok na lata 2020-2038 opiniuje pozytywnie. Druga uchwała nr 87/2020 RIO w sprawie 

wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na rok 2020 również opiniuje 

pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, na co zostanie przeznaczona kwota 

400 000 zł.  

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż są to wydatki inwestycyjne, ale tak jak Radni zauważają jest 

duże opóźnienie w zakresie spływania środków pomocowych, aktualnie nie dokończone jest 

rozliczenie mariny, a prace są cały czas wykonywane i na bieżąco opłacane ze środków 

budżetu i taka sama sytuacja jest na grodzisku. Ponadto w tym roku wykonana zostanie 

również hala sportowa w Janczewie i być może remiza strażacka, co będzie dużym kosztem. 

 

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 
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5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 10 

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

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik. 

 

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. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 11 

Stanowisko do pisma Komendanta Miejskiego w Gorzowie Wlkp.  
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Wójt poinformował, iż pismo zostało zaadresowane do niego i za jego pośrednictwem do 

Rady, dlatego Wójt zdecydował, iż przeznaczy z rezerwy Wójta kwotę 5 000 zł. 

 

Komisje wypracowały stanowisko, iż kwota przekazana przez Wójta jest wystarczająca.  

 

Ad. 12 

Wolne wnioski i zapytania. 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radna Krystyna Rajczyk złożyła podziękowania dla wszystkich strażaków, którzy 13 

czerwca brali udział w akcji w miejscowości Wawrów i prosi o przekazanie podziękowań na 

najbliższym zarządzie. 

   

Radna Irena Furmańska zwróciła się z prośbą do radnych o oddanie głosu na OSP 

Wawrów, ponieważ w konkursie można wygrać nagrody, a z terenu gminy zgłosiła się 

jedynie jednostka z Wawrowa. Ponadto oznajmiła, iż podobno istnieje rządowy program 

wspierający zbieranie wody deszczowej i zwróciła się z pytaniem, w jakim zakresie gmina 

włączy się w ten program, jakie będą udogodnienia dla mieszkańców z niego wynikające 

i  z czego mogą skorzystać oraz jaka będzie kwota dotacji.  

 

Wójt poinformował, iż nie przewiduje działań gminy w celu dopłacania mieszkańcom do 

retencji, ponieważ gmina ma tyle problemów z retencją i zagospodarowaniem wód 

opadowych na własnych działkach, iż nie jest w stanie wspierać w tych działaniach jeszcze 

mieszkańców.  

 

Radna Irena Kucharska oznajmiła, iż były prowadzone już rozmowy na temat zmiany 

lokalu wyborczego w Santoku, ponieważ lokal, który znajduje się w bibliotece nie jest 

dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zwróciła się z pytaniem, kiedy zostaną 

zamontowane jakieś ławki i kosze na marinie. 

  

Wójt poinformował, iż lokal zostanie zmieniony, ale przy kolejnych wyborach.  

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska udzieliła odpowiedzi, iż gmina jest na końcowym 

etapie postępowania przetargowego na wyposażenie mariny, z którego powstały oszczędności 

i z tych środków zostanie zagospodarowana tzw. mała architektura.  

 

Ad. 13 

Zakończenie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 17
35

 posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji ds. Społecznych 

 i Oświatowych.  

 

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 

 

Joanna Krystosik                Ireneusz Kucner 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Zbigniew Łukasiewicz 


