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Protokół nr 31/2020 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

Protokół nr 32/2020 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

28 sierpnia 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. Przyjęcie protokołu nr 27/2020 i 28/2020 Komisji Budżetowej i Gospodarki oraz 

protokołu nr 25/2020 i 26/2020 Komisji ds. Społecznych i Oświatowych. 

4. Stanowisko do uchwały w sprawie określenie średniej ceny jednostki paliwa 

obowiązującej dla danego pojazdu na terenie gminy Santok w roku szkolnym 

2020/2021 na potrzeby zawierania umów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów 

dowozu niepełnosprawnych dzieci i uczniów do najbliższego przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub 

ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. (projekt 1) 

5. Stanowisko do uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród 

dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli za ich osiągnięcia 

dydaktyczno-wychowawcze. (projekt 2) 

6. Stanowisko do uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych  

z usługami opiekuńczymi. (projekt 3) 

7. Stanowisko do uchwały w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody  

i odprowadzanych ścieków. (projekt 4) 

8. Stanowisko do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok za rok 

2020. (projekt 5) 

9. Stanowisko do uchwały w sprawie dotacji celowych na remont zabytków sakralnych, 

wpisanych do ewidencji zabytków w Gminie Santok (projekt 6) 

10. Wolne wnioski i zapytania. 

11. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1  

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

dokonał 

otwarcia posiedzenia wspólnej komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja Budżetu  

i Gospodarki uczestniczyła w 8 osobowym  składzie (nieobecny Marian Tomkiewicz). 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych uczestniczyła w 8 osobowym składzie (nieobecny 

Radny Marian Tomkiewicz). Spoza Komisji udział wzięli: Wójt Gminy Paweł Pisarek,  Z-ca 

Wójta Gminy Damian Kochmański, Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak, Przewodnicząca 

Rady Renata Nowosad, Kierownik OPS Anita Łukowiak.  

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 w drodze głosowania (jednogłośnie) 

Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucnera na osobę 

prowadzącą posiedzenie. 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Wójt poprosił o przesunięcie punktów, które wymagają jego obecności, ponieważ musi na 

godz. 11
00

 być w Urzędzie, gdyż odbędzie się spotkanie z Radcą Prawnym.  

 

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby wprowadzić projekt uchwały w sprawie 

zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania 

polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Gorzów Wlkp. jako punkt 4. 

 

Przewodnicząca Rady wniosła o wycofanie z porządku obrad pkt 9  

tj. Stanowisko do uchwały w sprawie dotacji celowych na remont zabytków sakralnych, 

wpisanych do ewidencji zabytków w Gminie Santok (projekt 6). 

 

Radna Irena Furmańska zawnioskowała o pozostawienie w porządku obrad pkt 9, 

ponieważ wyniknęły nowe okoliczności wskazujące na to, że informacje, które 

Przewodnicząca Rady przekazała na spotkaniu w Czechowie są nieprawdziwe.  

 

Radny Tadeusz Boczula zawnioskował o przegłosowanie porządku obrad zgodnie  

z propozycją  przedłożoną Radnym.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącej Rady: 

Komisje w drodze głosowania uwzględniły wniosek.   

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 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – wstrzymany 
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6. Katarzyna Szafrańska - za 

7. Renata Szostak – za  

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad projekt 

uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania 

przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Gorzów 

Wlkp.  

Komisje w drodze głosowania uwzględniły wniosek.   

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 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Mirosława Porańczyk - za 

6. Katarzyna Szafrańska - za 

7. Renata Szostak – za  

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 27/2020 i 28/2020 Komisji Budżetowej i Gospodarki oraz 

protokołu nr 25/2020 i 26/2020 Komisji ds. Społecznych i Oświatowych. 

4. Stanowisko do uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 

dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu 

obszaru i granic aglomeracji Gorzów Wlkp. 

5. Stanowisko do uchwały w sprawie określenie średniej ceny jednostki paliwa 

obowiązującej dla danego pojazdu na terenie gminy Santok w roku szkolnym 

2020/2021 na potrzeby zawierania umów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów 

dowozu niepełnosprawnych dzieci i uczniów do najbliższego przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub 

ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. (projekt 1) 
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6. Stanowisko do uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród 

dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli za ich osiągnięcia 

dydaktyczno-wychowawcze. (projekt 2) 

7. Stanowisko do uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych  

z usługami opiekuńczymi. (projekt 3) 

8. Stanowisko do uchwały w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody  

i odprowadzanych ścieków. (projekt 4) 

9. Stanowisko do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok za rok 

2020. (projekt 5) 

10. Wolne wnioski i zapytania. 

11. Zakończenie posiedzenia. 

 

Komisje  w drodze głosowania przyjęły porządek obrad ze zmianami. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – przeciw 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. Renata Szostak - 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. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 3 

Przyjęcie protokołu nr 27/2020 i 28/2020 Komisji Budżetowej i Gospodarki oraz protokołu 

nr 25/2020 i 26/2020 Komisji ds. Społecznych i Oświatowych. 

 

Protokoły nr 27/2020 i 28/2020 Komisji Budżetowej i Gospodarki zostały przyjęte 

 w drodze głosowania. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – przeciw 
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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 

 

Protokół nr 25/2020 Komisji ds. Społecznych i Oświatowych został przyjęty w drodze 

głosowania. 

Wyniki głosowania: 

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. Tomasz Żarski – za 

 

Protokół nr 26/2020 Komisji ds. Społecznych i Oświatowych został przyjęty w drodze 

głosowania. 

Wyniki głosowania: 

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. Tomasz Żarski – za 

 

Ad. 4 

Stanowisko do uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 

współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic 

aglomeracji Gorzów Wlkp. 

 

Projekt uchwały omówił Wójt.  

 

Radna Irena Furmańska poprosiła o podanie celu podjęcia przedmiotowej uchwały. 
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Wójt udzielił odpowiedzi, iż celem jest aktualizacja granic aglomeracji gorzowskiej m.in. pod 

kątem rozliczenia projektu kanalizacyjnego, który był realizowany w gminach Deszczno, 

Bogdaniec, Kłodawa, Santok i miasto Gorzów Wlkp.  

 

Radna Irena Furmańska zapytała, czy to nie jest tak, że poprzez to porozumienie będzie 

rozszerzone miasto Gorzów Wlkp. tak jak zrobiła to Zielona Góra. 

 

Wójt odpowiedział, iż to absolutnie temu nie służy, a powiększenie Zielonej Góry odbyło się 

w inny sposób, a mianowicie poprzez połączenie samorządów miasta i gminy Zielona Góra. 

Natomiast Gorzów Wlkp. takiej możliwości nie ma, ponieważ otoczony jest gminami i aby 

się połączyć musiałby mieć zgodę organów stanowiących tych gmin.  

 

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 

 

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. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 5 

Stanowisko do uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej 

dla danego pojazdu na terenie gminy Santok w roku szkolnym 2020/2021 na potrzeby 

zawierania umów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci  

i uczniów do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej 

formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. (projekt 1) 

 

Projekt uchwały omówił Z-ca Wójta. 
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Radny Zbigniew Łukasiewicz zwrócił się z pytaniem,  jakie stacje paliw były brane pod 

uwagę przy obliczaniu średniej ceny.  

 

Z-ca Wójta oznajmił, iż nie dysponuje taką wiedzą w danej chwili i poprosił o 5 min przerwy 

w celu pozyskania informacji. 

 

Przewodniczący Komisji ogłosił przerwę (godz. 10.55). Po przerwie (godz. 11.00) 

kontynuowano obrady zgodnie z porządkiem obrad. 

 

Z-ca Wójta poinformował, iż do wyliczenia średniej brane pod uwagę były stawki  

z następujących stacji: Orlen, Faraon, PKS, Tesco oraz Shell. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy są to stacje prywatne. 

 

Z-ca Wójta odpowiedział, iż nie rozumie pytania, ponieważ nie ma znaczenia, czy stacja jest 

prywatna czy nie.  

 

Magdalena Rzeczycka-Więckowska oznajmiła, iż następny razem przy robieniu takich 

zestawień prosiłaby o dołączenie materiałów, na podstawie których dokonano obliczeń.  

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz zwrócił się z pytaniem, jaka jest wydatkowana łączna kwota  

z budżetu w skali roku w związku ze zwrotem kosztów dojazdu.  

 

Z-ca Wójta oznajmił, iż nie posiada na chwilę obecną takich wyliczeń.  

 

Magdalena Rzeczycka-Więckowska oznajmiła, iż pytanie Radnego Zbigniewa 

Łukasiewicza, jest zasadne i Radni mają prawo to wiedzieć. 

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż przedstawiciele gminy powinni być przygotowani na 

każde pytanie Radnego. 

 

Z-ca Wójta udzielił odpowiedzi, iż informacja w tym zakresie nijak się ma do ustalenia 

stawki, którą należy określić w przedmiotowej uchwale.  

 

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. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - wstrzymany 

8. Renata Szostak - za 
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Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – wstrzymany 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – wstrzymany 

6. Katarzyna Szafrańska - wstrzymany 

7. Renata Szostak – za  

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 6 

Stanowisko do uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla 

nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli za ich osiągnięcia 

dydaktyczno-wychowawcze. (projekt 2) 

 

Projekt uchwały omówił Z-ca Wójta. 

 

Magdalena Rzeczycka-Więckowska poprosiła o dokument, w którym Związek 

nauczycielstwa Polskiego ostatecznie pozytywnie  opiniuje przedłożony projekt uchwały. 

 

Z-ca Wójta odczytał treść pisma skierowanego do Związku Nauczycielstwa Polskiego 

zawierającego wyjaśnienia i konsekwencją tego pisma było to, iż projekt uchwały został 

zatwierdzony przez Panią Barbarę Zajbert dnia 24 sierpnia 2020r.  

 

Radna Irena Furmańska wniosła o następujące zmiany do projektu uchwały: 

 §6 ust. 1 dodać zapis „aktywny udział w wewnątrzszkolnym  doskonaleniu 

nauczycieli, rozwój zawodowy nauczycieli, podnoszenie kwalifikacji mających wpływ 

na poziom jakości pracy”’; 

 §6 ust. 2 pkt b dopisać „oraz racjonalne wydatkowanie”. 

 

Radna  Magdalena Rzeczycka-Więckowska oznajmiła, iż przedłożony dokument na którym 

widnieje pieczątka p. Zajbert i zapis „uzgodniono” nie świadczy o tym, że jest to opinia 

pozytywna, a sam dokument  nie posiada daty wpływu do Urzędu Gminy. 

 

Radny Tadeusz Boczula wniósł o pozostawienie projektu uchwały w formie przedłożonej  

w materiałach. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek o pozostawienie projektu uchwały 

bez zmian. 

Komisja nie uwzględniła wniosku. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – przeciw 

3. Justyna Haliczyn - wstrzymany 

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

6. Krystyna Podsiadło – wstrzymany 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - przeciw 

8. Renata Szostak - wstrzymany 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja uwzględniła wniosek. 

Wyniki głosowania: 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – wstrzymany 

4. Mirosława Porańczyk - wstrzymany 

5. Krystyna Rajczyk – przeciw 

6. Katarzyna Szafrańska - wstrzymany 

7. Renata Szostak – wstrzymany 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie zmiany  

w §6 ust. 1. 

Komisja uwzględniła wniosek. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - przeciw 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn - przeciw 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – wstrzymany 

6. Krystyna Podsiadło – wstrzymany 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. Renata Szostak – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja uwzględniła wniosek. 

Wyniki głosowania: 

1. Ireneusz Kucner – wstrzymany 

2. Zbigniew Łukasiewicz – przeciw 

3. Krystyna Podsiadło – wstrzymany 

4. Mirosława Porańczyk - wstrzymany 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska - za 

7. Renata Szostak – za 

8. Tomasz Żarski – przeciw.  
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Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie zmiany w §6 ust. 

2 pkt b 

Komisje uwzględniły wniosek. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - przeciw 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn- za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – wstrzymany 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. Renata Szostak - za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – wstrzymany 

2. Zbigniew Łukasiewicz – wstrzymany 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska - za 

7. Renata Szostak – za  

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały za zmianami. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały ze zmianami. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - przeciw 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn- za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - wstrzymany 

8. Renata Szostak - za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – wstrzymany 
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6. Katarzyna Szafrańska - za 

7. Renata Szostak – za  

8. Tomasz Żarski – za.  

 

 

Ad. 7 

Stanowisko do uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych  

z usługami opiekuńczymi. (projekt 3) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

 

Radna Krystyna Rajczyk poprosiła o definicję  osoby bezdomnej. 

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak oznajmiła, iż osoba bezdomna to taka, która nie posiada 

swojego miejsca zamieszkania.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska zwróciła się z pytaniem, w jaki sposób określa 

się, iż dana osoba bezdomna powinna być objęta pomocą przez naszą gminę.  

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak udzieliła odpowiedzi, iż sprawdza się, gdzie ta osoba była 

ostatni raz zameldowana.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż znalazła wyrok sądowy Sądu Administracyjnego we 

Wrocławiu, który stwierdza, że zgodnie z art. 97 ust.  opłata powinna być ustalona przez Radę 

Gminy i przez Wójta, ale Rada Gminy nie ma kompetencji do akceptowania sztywnej 

odpłatności, ponieważ za odpłatność odpowiada Wójt i w związku z tym Rada może ustalić 

jedynie widełki.  

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak oznajmiła, iż do sesji zapozna się z wyrokiem i przedstawi 

swoje stanowisko.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie 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. Justyna Haliczyn- za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - wstrzymany 

8. Renata Szostak - za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 
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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. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 8 

Stanowisko do uchwały w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody  

i odprowadzanych ścieków. (projekt 4) 

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, dlaczego woda w Lipkach Wielkich jest 

droższa niż w Gorzowie Wlkp. 

 

Skarbnik udzielił odpowiedzi, iż corocznie pada to pytanie, a woda jest droższa m.in. z tego 

względu, iż z ujęcia wody w Ludzisławicach korzysta mniejsza liczba odbiorców i zabudowa 

jest bardziej rozproszona, co powoduje, że koszt dostarczenia 1 ml
3
 wody jest droższy. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy są to jedyne kryteria. 

 

Skarbnik udzielił odpowiedzi, iż są to główne kryteria wpływające na cenę wody.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem z jakiego majątku korzysta spółka, 

ponieważ jeżeli wiedza Radnej jest właściwa to nie dość, że spółka korzysta z urządzeń 

gminnych to jeszcze co miesiąc otrzymuje 20 tys. zł za administrowanie. Radna zwróciła się  

z pytaniem, czy gmina ponosi jeszcze jakieś opłaty na rzecz spółki.  

 

Skarbnik oznajmił, iż od 1 listopada 2019 roku spółka nie korzysta z majątku gminy. Cały 

majątek wodno-kanalizacyjny został w posiadaniu gminy, gdyż tego majątku nie chciało 

przejąć PWiK. Spółka na podstawie umowy użyczenia korzysta z ujęcia wody  

w Ludzisławicach i wodociągów, które do tego ujęcia są doprowadzone.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, na jakich zasadach spółka korzysta  

w majątku gminy. 

 

Skarbnik poinformował, iż zgodnie z prawem zamówień publicznych  we wrześniu 2019 

roku został wybrany administrator majątku wodno-kanalizacyjnego będącego własnością 

gminy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Gminna Spółka Wodno-Ściekowa w Lipkach 

Wielkich i w związku z tym ze spółką została zawarta umowa.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, jak długo gmina będzie płacić Spółce 

mimo, iż urządzenia są gminne.  
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Skarbnik udzielił odpowiedzi, iż wszystko będzie zależało od kosztów, ilości awarii itp., czy 

bardziej opłacalne będzie zakupienie sprzętu i zatrudnienie ludzi do usuwania awarii, czy 

płacenie za te usługi spółce.  

 

Łukasz Bak p.o. Kierownika GZUK dodał, że wszystko będzie zależało od tego jak zakład 

będzie funkcjonował i jak będzie się rozwijał. 

 

Magdalena Rzeczycka-Więckowska zwróciła się z pytaniem, jakie zadania pozostaną  

w gestii administratora. 

 

Skarbnik udzielił odpowiedzi, iż obecnie obowiązująca umowa na pewno zostanie 

wypowiedziana i administrowanie przejdzie do gzuk, natomiast do usuwania awarii będzie 

posiłkował się usługami zewnętrznymi.  

 

Radna Irena Kucharska zwróciła się z pytaniem, czy zakład będzie odpowiadał za wywóz 

nieczystości i jakie koszty są wpisane do kalkulacji opłaty za ścieki wynoszącej 9,17 zł za m
3
. 

 

Łukasz Bak p.o. Kierownika GZUK oznajmił, iż wskazana stawka zostaje określona  

w taryfie.  

 

Radna Irena Furmańśka oznajmiła, iż taryfa ustalana jest co trzy lata, więc skąd zmiana  

w stosunku do roku ubiegłego.  

 

Łukasz Bak p.o. Kierownika GZUK oznajmił, iż zmiana wynika z symulacji taryfy, stawka 

jest określana na 12 miesięcy i brany jest pod uwagę stopień inflacji, wynagrodzenia itd.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie 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 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – wstrzymany 

6. Katarzyna Szafrańska - wstrzymany 
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7. Renata Szostak – za  

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 9 

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

(projekt 5) 

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska, Z-ca Wójta, Skarbnik, Radna Irena Furmańska. 

 

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 

 

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. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 10 

Wolne wnioski i zapytania. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż inwestycja na  ul. Orzechowej  miała być wykonana 

do końca sierpnia i zwróciła się z pytaniem, co się stało, że inwestycja została 

przeprojektowana i kiedy będzie zrealizowana. 

 

Z-ca Wójta poinformował, iż odpowiedz na pytanie Radnej zostanie udzielona na sesji.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska poinformowała, iż to że Radnym nie udziela się 

odpowiedzi na zadane pytania często się powtarza.  
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Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska złożyła wniosek o dołączanie materiałów 

źródłowych do każdego projektu uchwały. 

  

Kierownik OPS Anita Łukowiak poinformowała, iż jest po konsultacji z Panią Mecenas 

dotyczącą kwestii zgłoszonej przez Radną Irenę Furmańską w zakresie ustalania stawek i do 

poniedziałku zmiana zostanie naniesiona w projekcie uchwały.  

 

Ad. 11 

Zakończenie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 13
15

 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 

 


