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Protokół nr 32/2020 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

Protokół nr 34/2020 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

28 września 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 funkcjonowania oświaty oraz wykonania budżetu oświaty 

przez poszczególne jednostki za I półrocze 2020 roku. 

4. Informacja o wykonywanych i planowanych inwestycjach w 2020 roku. 

5. Stanowisko do informacji w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 

roku, w tym informacja o realizacji zobowiązań podatkowych, opłat lokalnych i ich 

ściągalności oraz informacja dotycząca spłaty kredytów. 

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

7. Stanowisko do uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania na terenie Gminy Santok. (projekt 1) 

8. Stanowisko do uchwały w sprawie nawiązania partnerskich stosunków pomiędzy 

Gminą Santok a Gminą Rüdersdorf bei Berlin w Republice Federalnej Niemiec. 

(projekt 2) 

9. Stanowisko do uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych 

położonych w miejscowości Janczewo. (projekt 3) 

10. Stanowisko do uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości 

Czechów. (projekt 4) 

11. Stanowisko do uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 

dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu 

obszaru i granic aglomeracji Gorzów Wlkp. (projekt 5) 

12. Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w 

formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania pn. 

„Budowa wyspy spowalniającej ruch oraz przejścia dla pieszych w pasie drogowym 

drogi wojewódzkiej nr 158 w miejscowości Wawrów”. (projekt 6) 

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

2020. (projekt 7) 

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

Santok na lata 2020-2038. (projekt 8) 

15. Stanowisko do wniosku prokuratora o zmianie w statutach sołectw. 

16. Wolne wnioski i zapytania. 

17. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner  o godz. 13
10 

dokonał 

otwarcia posiedzenia wspólnej komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja Budżetu  
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i Gospodarki uczestniczyła w 8 osobowym  składzie (nieobecny Tadeusz Boczula). Komisja 

ds. Społecznych i Oświatowych uczestniczyła w 8 osobowym składzie (nieobecna Radna 

Katarzyna Szafrańska). 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 OPS Anita Łukowiak, Kierownik ŚDS Jowita Leszkiewocz, Główna Księgowa 

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

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki zaproponował siebie jako osobę 

prowadzącą posiedzenie Komisji. 

Komisja nie wniosła zastrzeżeń i wybrała w drodze głosowania Przewodniczącego 

Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucnera na osobę prowadzącą posiedzenie. 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Komisja  w drodze głosowania przyjęła odczytany porządek obrad. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – za 

2. Justyna Haliczyn - za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – (nieobecna w trakcie głosowania) 

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. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 3 

Stanowisko w sprawie funkcjonowania oświaty oraz wykonania budżetu oświaty przez 

poszczególne jednostki za I półrocze 2020 roku. 
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Informację z wykonania budżetu oświaty przez poszczególne jednostki za I półrocze 2020 

roku przedstawiła Główna Księgowa CUW Małgorzata Wołoszczuk. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy pojawiły się oszczędności z powodu 

zamknięcia szkół w związku ze zdalnym nauczeniem. 

 

Główna Księgowa CUW Małgorzata Wołoszczuk poinformowała, że odbywały się zajęcia 

zdalne, więc nauczycielom wypłacano pensję, rachunki za media były niższe, a budżet np.  

w Lipkach Wielkich w zakresie dożywiania dzieci został niewykonany. 

 

Radna Irena Furmańska poprosiła o wnioski Komisji ds. Społecznych i Oświaty 

dotyczących wykonania budżetu w placówkach oświatowych. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz  

poinformował, iż w planie pracy komisji nie było tematu związanego z budżetem placówek 

oświatowych.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, dlaczego Szkole Podstawowej w Santoku 

nie ma w budżecie usług remontowych 

 

Główna Księgowa CUW Małgorzata Wołoszczuk poinformowała, iż jeżeli nie ma  

w budżecie zapisanego tego paragrafu to oznacza, że nie było go w planie, jednakże nie ma 

przy sobie komputera i nie jest w stanie tego zweryfikować.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożoną informację 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywną opinię do informacji. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – za 

2. Justyna Haliczyn - 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. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 
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8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 4 

Informacja o wykonywanych i planowanych inwestycjach w 2020 roku. 

 

Informację omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska.  

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy koszty poszczególnych inwestycji 

dotyczą tylko okresu sprawozdawczego, czy są to koszty całościowe. 

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska udzieliła odpowiedzi, iż są to koszty całościowe. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożoną informację. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywną opinię do informacji. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – za 

2. Justyna Haliczyn - 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. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 5 

Stanowisko do informacji w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku, w 

tym informacja o realizacji zobowiązań podatkowych, opłat lokalnych i ich ściągalności 

oraz informacja dotycząca spłaty kredytów. 

 

Informację omówił Skarbnik. 

Treść informacji stanowią załączniki do protokołu. 
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W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Skarbnik, Radna Krystyna Rajczyk, Kierownik RRG Bogumiła 

Popkowska, Wójt. Radny Zbigniew Łukasiewicz. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożoną informację. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywną opinię do informacji. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – za 

2. Justyna Haliczyn - 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. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 6 

Informacja dotycząca działań podjętych w celu pozyskania środków zewnętrznych.  

 

Informację omówił Sekretarz oraz Wójt. 

 

Przewodniczący Komisji ogłosił przerwę (godz. 15.05). Po przerwie (godz. 15.15) 

kontynuowano obrady zgodnie z porządkiem obrad. 
 

Ad. 7 

Stanowisko do uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na 

terenie Gminy Santok. (projekt 1) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

 

Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, iż to jak funkcjonował OPS to była pomyłka, a 

ówczesny Z-ca Wójta nie zrealizował przedmiotowego tematu, a teraz zaczyna być normalnie 
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i ten projekt uchwały tę normalność wprowadza. Radna zwróciła się z następującymi 

uwagami: 

 w §2 ust. 3 i w §3 ust. 8 w projekcie uchwały jest powtórzenie z ustawy;  

  co ze sprawami, które zostały wszczęte jeszcze przez zespół istniejący? 

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak oznajmiła, iż zespół funkcjonuje nieprzerwalnie, został on 

poszerzony o członków organizacji pozarządowych, o służbę zdrowia, a zmienia się jego 

regulamin. Natomiast powtórzenia z ustawy, które wskazała Radna zostaną skonsultowane  

z Panią Mecenas.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – wstrzymany 

2. Justyna Haliczyn - 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. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 8 

Stanowisko do uchwały w sprawie nawiązania partnerskich stosunków pomiędzy Gminą 

Santok a Gminą Rüdersdorf bei Berlin w Republice Federalnej Niemiec. (projekt 2) 

 

Projekt uchwały omówił Sekretarz. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż jest to bardzo dobry pomysł i zwróciła się z pytaniem 

jakie jest źródło prawa zezwalające na podpisanie takiej umowy, bo w projekcie uchwały jest 

odniesienie jedynie do ustawy o samorządzie gminnym, a powinna być również ustawa o 

zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń 

społeczności lokalnych i regionalnych. 
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Sekretarz udzielił odpowiedzi, iż do zawierania tego typu umów na szczeblach 

samorządowych potrzebna jest przede wszystkim ustawa o samorządzie gminnym.  

 

Wójt poinformował, iż przedłożono uchwała przede wszystkim ma charakter intencyjny  

i zapis wskazany w projekcie uchwały wyczerpuję podstawę prawną w oparciu, o którą Rada 

gminy może podejmować decyzję.  

 

Sekretarz dodał, że ustawa z dnia 15 września 2000r. o zasadach przystępowania jednostek 

samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych  

i regionalnych nie reguluje kwestii partnerskich między gminami, a kwestie funkcjonowania 

zrzeszeń. 

 

Radna Irena Furmańska dodała, że jest jeszcze art. 172 Konstytucji RP i wtedy byłaby 

całość. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – wstrzymany 

2. Justyna Haliczyn - 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. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 9 

Stanowisko do uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych 

w miejscowości Janczewo. (projekt 3) 

 

Projekt uchwały omówiła Z-ca Kierownika RGKROŚ Katarzyna Kokocińska. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy nieruchomość w całości należy do 

gminy. 
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Z-ca Kierownika RGKROŚ Katarzyna Kokocińska odpowiedziała, że tak. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – za 

2. Justyna Haliczyn - 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. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

 

Ad. 10 

Stanowisko do uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Czechów. 

(projekt 4) 

 

Projekt uchwały omówiła Z-ca Kierownika RGKROŚ Katarzyna Kokocińska. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy jest to lokal zamieszkały. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż jest to pustostan i nikt tam nie mieszka.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż w końcu gmina sprzedaje ten lokal, ponieważ od 

wielu lat on niszczeje. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – za 

2. Justyna Haliczyn - za 
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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. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 11 

Stanowisko do uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 

współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic 

aglomeracji Gorzów Wlkp. (projekt 5) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – za 

2. Justyna Haliczyn - 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. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

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

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 12 

Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa 

wyspy spowalniającej ruch oraz przejścia dla pieszych w pasie drogowym drogi 

wojewódzkiej nr 158 w miejscowości Wawrów”. (projekt 6) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska i poinformowała o 

autopoprawce polegającej na wykreśleniu §5.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały ze zmianą. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały za zmianą. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – za 

2. Justyna Haliczyn - 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. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 13 

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

(projekt 7) 

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Skarbnik, Wójt. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały. 
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Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – za 

2. Justyna Haliczyn - 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. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 14 

Stanowisko do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok 

na lata 2020-2038. (projekt 8) 

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – wstrzymany 

2. Justyna Haliczyn - 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 
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4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 15 

Stanowisko do wniosku prokuratora o zmianie w statutach sołectw. 

 

Sekretarz poinformował, iż do Biura Rady wpłynął wniosek Prokuratora o usunięcie zapisów 

z istotnym naruszeniem prawa w statutach sołectw.  Prokurator uznał, iż został złamany art. 5 

oraz 31 i 35 ustawy o samorządzie gminnym poprzez  wskazanie, że w statutach sołectw 

Sołtys reprezentuje sołectwo na zewnątrz. W opinii Wójta Gminy Santok zarzut ten jest 

bezzasadny, dlatego, iż nie ma kolizji z uprawnieniami Wójta, ponieważ reprezentowanie 

sołectwa na zewnątrz, nie odbiera w żaden sposób jemu kompetencji do reprezentowania 

gminy na zewnątrz. Tę opinię potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Gorzowie Wlkp. sygnatura II SA/GO 355/20, gdzie statutu innej gminy zostały poddane 

takiej samej analizie prokuratora w wyniku, której skierował skargę do Sądu. Sekretarz 

odczytał wyrok. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż w zapisie jest „reprezentowanie sołectwa na 

zewnątrz”, obecność sołtysa na posiedzeniu Rady to nie jest reprezentowanie sołectwa na 

zewnątrz tylko w gminie.  

 

Sekretarz ponownie odczytał fragment wyroku, z którego wynika, iż reprezentowanie na 

zewnątrz oznacza poza sołectwem, a nie wyłącznie  poza gminą.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie uwzględnienie wniosku prokuratora. 

Komisje uznały wniosek prokuratora za bezzasadny. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – wstrzymany 

2. Justyna Haliczyn - przeciw 

3. Irena Kucharska – przeciw 

4. Ireneusz Kucner – przeciw 

5. Krystyna Podsiadło – wstrzymany 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - wstrzymany 

7. Renata Szostak - przeciw 

8. Marian Tomkiewicz – przeciw 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – przeciw 

2. Zbigniew Łukasiewicz – przeciw 

3. Krystyna Podsiadło – wstrzymany  

4. Mirosława Porańczyk - przeciw 

5. Krystyna Rajczyk – przeciw 
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6. +Renata Szostak – przeciw 

7. Marian Tomkiewicz – przeciw 

8. Tomasz Żarski – przeciw.  

 

Ad. 16 

Wolne wnioski i zapytania. 

 

Radny Tomasz Żarski zwrócił się z pytaniem, czy wyciągnięto wnioski z sytuacji, która 

miała miejsce w szkole w Lipkach Wielkich, ponieważ na kwarantannie skończyło ok 500 

osób i czy można było zrobić coś aby uniknąć sytuacji.  

 

Wójt poinformował, iż w momencie, kiedy stwierdzono pierwszy potwierdzony przypadek 

wśród nauczycieli, wykonany został telefon do sanepidu z informacją, że jesteśmy jako gmina 

skłonni zapłacić za przebadanie pracowników lecz sanepid się nie zgodził. Ponieważ osoba, 

która była pozytywna uczyła również w szkole w Santoku, Wójt wystąpił do dyrekcji  

z wnioskiem o ogłoszenie dni dyrektorskich i tego samego dnia dyrekcja otrzymała zgodę  

z sanepidu na przejście na naukę zdalną.  

 

Z-ca Wójta poinformował, iż w tym momencie dwie szkoły funkcjonują zdalnie tj. szkoła  

w Lipkach Wielkich oraz w Santoku. Ponadto nauczyciele pozostałych szkół, którzy uczyli  

w ww. szkołach zostali w miarę możliwości odsunięci od zajęć.  

 

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

zdatna do spożywania. 

 

Z-ca Wójta poinformował, iż woda w Lipkach Wielkich jest warunkowo dopuszczona do 

spożycia, co oznacza, że po przegotowaniu można z niej normalnie korzystać.  

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz oznajmił, iż w szkole w Wawrowie jest problem, ponieważ 

nowi uczniowie są bardzo źle przyjmowani przez pozostałe dzieci i być może należałoby tak 

rozmieścić dzieci w klasach, aby dzieci się znały.  

 

Wójt oznajmił, iż skontaktuje się z dyrektorem szkoły w tej sprawie. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy na Zebraniu Wiejskim w Wawrowie, 

Wójt poruszył temat oświetlenia ul. Czereśniowej, ponieważ są tam umieszczone dwie lampy, 

które nie świecą. 

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska poinformowała, iż lampy nie świecą, ponieważ 

umowa z Eneą nie jest podpisana., ale zostanie to wykonane. 

 

Radny Marian Tomkiewicz poprosił, aby wszystkie odpowiedzi na pisma zostały kierowane 

do niego drogą elektroniczną.  

 

Ad. 17 

Zakończenie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 16
55

 posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji ds. Społecznych 

 i Oświatowych.  
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Protokolant         Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 

 

Joanna Krystosik                Ireneusz Kucner 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Zbigniew Łukasiewicz 

 


