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Protokół nr 33/2020 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

Protokół nr 35/2020 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

23 listopada 2020r. 

 

 

Komisja Budżetu i Gospodarki w związku z tematyką posiedzenia obradowała wspólnie 

z Komisją ds. Społecznych i Oświatowych. Komisja odbyła się w formie hybrydowej. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Santok. (projekt 1) 

4. Stanowisko do uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej. (projekt 2) 

5. Stanowisko do uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z Mariny Santok 

oraz przekazania Wójtowi Gminy Santok uprawnień w zakresie ustalania cen i opłat 

za wy pożyczanie sprzętu wodnego oraz wynajmu domków wypoczynkowych 

znajdujących się na terenie mariny. (projekt 3) 

6. Stanowisko do uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/116/15 Rady Gminy 

Santok. (projekt 4) 

7. Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w gminie Santok w miejscowościach: Stare Polichno, Santok, 

Wawrów i Janczewo. (projekt 5) 

8. Stanowisko do uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej ustalenia stawek 

czynszu za dzierżawę gruntów należących do zasobu nieruchomości gminy Santok. 

(projekt 6) 

9. Stanowisko do uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Polityki Senioralnej Gminy 

Santok na lata 2021-2025. (projekt 7) 

10. Stanowisko do uchwały zmieniającej Uchwałę nr XVI/146/2019 Rady Gminy Santok 

z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. (projekt 8) 

11. Stanowisko do uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na terenie gminy Santok. (projekt 9) 

12. Stanowisko do uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. (projekt 10) 

13. Stanowisko do uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako 

podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Santok na rok podatkowy 

2021. (projekt 11) 

14. Stanowisko do uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej 

jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Santok na rok 

podatkowy 2021. (projekt 12) 

15. Wolne wnioski i zapytania. 

16. Zakończenie posiedzenia. 
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Ad. 1  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner  o godz. 12
30 

dokonał 

otwarcia posiedzenia wspólnej komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja Budżetu  

i Gospodarki uczestniczyła w 9 osobowym  składzie. Komisja ds. Społecznych  

i Oświatowych uczestniczyła w 9 osobowym 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 OPS Anita Łukowiak, Kierownik ŚDS 

Jowita Leszkiewocz, Kierownik ROA Alicja Cierach.  

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki zaproponował siebie jako osobę 

prowadzącą posiedzenie Komisji. 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż art. 21 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym 

wyraźnie rozdziela role powołanych przez Radę Gminy Komisji stałych i zgodnie z tym 

artykułem komisje muszą pracować odrębnie. Dodatkowo w gminie Santok zrobiono w ten 

sposób, że na podstawie ustawy o samorządzie gminnym Radny ma jeden głos, a zgodnie  

z zapisami statutu gminy Santok są Radni, którzy dwukrotnie głosują. W związku z tym,  

że wypowiedziały się Wojewódzkie Sady Administracyjne w tej sprawie oraz Naczelny Sąd 

Administracyjny, Radna nie wyraża zgody na wspólną Komisję i samodzielne wskazanie 

osoby, która będzie ją prowadziła. 

Komisja w drodze głosowania wybrała Przewodniczącego Komisji Budżetu  

i Gospodarki Ireneusza Kucnera na osobę prowadzącą posiedzenie. 

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 – (nieobecna w trakcie głosowania) 

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. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska - za 

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

9. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Radna Irena Furmańska złożyła następujące wnioski do porządku obrad: 

 o procedowanie projektu uchwały nr 4 przed projektem uchwały nr 3; 

 o omówienie w pierwszeństwie uchwał podatkowych, a następnie przejść do 

pozostałych uchwał; 

 temat statutu gminy Santok przełożyć na odrębną Komisję. 

 

Radna Irena Kucharska zawnioskowała o  przegłosowanie  porządku obrad w przedłożonej 

formie, a dyskusję pozostawić na koniec posiedzenia.  

 

Wójt oznajmił, iż warunki w których odbywa się komisja są ciężkie, dlatego prosi  

o nieprzedłużanie jej. Wójt dodał, iż na grudzień planowane są dwa posiedzenia Rady, co za 

tym idzie również dwa posiedzenia komisji, na które jest dużo tematów, w związku z tym 

przesuwanie tematów na później spowoduje trudności związane z terminami. Natomiast jeżeli 

chodzi o uchwały podatkowe to Wójt wyszedł z inicjatywą, aby tych stawek nie zmieniać, 

dlatego jest to temat, który można omówić bardzo szybko, jednak wszystko zależy od 

Radnych.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie dalej idący wniosek Radnej Ireny 

Kucharskiej.  

Komisja  w drodze głosowania przyjęła wniosek. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – przeciw 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – wstrzymany 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – przeciw 

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – wstrzymany 

4. Mirosława Porańczyk - za 

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

7. Renata Szostak – za  

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za.  

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad: 

Komisja  w drodze głosowania przyjęła porządek obrad. 

Wyniki głosowania: 

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. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska - za 

7. Renata Szostak – za  

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za.  

 

 

Ad. 3 

Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Santok. (projekt 1) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik ROA Alicja Cierach, która zawnioskowała  

o wprowadzenie zmian zgodnie z otrzymanym projektem uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Doraźnej do opracowania zmian w statucie gminy Santok 
Zbigniew Łukasiewicz omówił projekt uchwały i poinformował, iż zmiany wymienione 

przez Panią Kierownik ROA Alicję Cierach nie były przepracowane przez Komisję, ponieważ 

nie są bardzo istotne i nie wymagały specjalnego zwołania komisji, gdyż zostaną 

przepracowane na dzisiejszym posiedzeniu Komisji.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy poprawki, o których mówiła 

Kierownik ROA Alicja Cierach są ujęte w projekcie uchwały, który otrzymali Radni. 
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Przewodniczący Komisji udzielił odpowiedzi, że tak.   

 

Kierownik ROA Alicja Cierach oznajmiła, iż ww. poprawki zostały wprowadzone po 

ostatnim posiedzeniu komisji statutowej.  

 

Przewodniczący Komisji poinformował, iż każdy Radny dostał pismo z prośbą o składanie 

zmian do projektu uchwały w terminie do 6 listopada. Zgodnie z posiadaną wiedzą żadne 

uwagi do Biura Rady od Radnych nie wpłynęły.  

 

Radna Irena Furmańska odniosła się do  pisma Przewodniczącej Rady ze wskazaniem 

terminu, do którego Radni mają możliwość zgłaszania uwag do statutu i oznajmiła,  

iż Przewodnicząca Rady nie ma uprawnień zwierzchnich w stosunku do Radnych i nie może 

w myśl ustawy wydawać poleceń Radnym. Zasadą wpisaną w ustawę o samorządzie 

gminnym jest, że jeżeli komisja doraźna opracuje projekt dokumentu to zwoływane jest 

posiedzenie, na którym komisja referuje wszystkie zmiany. Tego nie było więc nie można 

głosować nad statutem. Radna oznajmiła, iż chciałaby przedstawić swoje uwagi do projektu 

statutu.  

 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, dlaczego Radna nie zgłosiła uwag  

w wyznaczonym przez Przewodniczącą Rady terminie, ponieważ gdyby uwagi wpłynęły  

w terminie komisja statutowa miałaby możliwość przepracowania ich oraz zasięgnięcia opinii 

prawnej.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż nakazywanie Radnym tej formy zgłaszania uwag jest 

niezgodne z przepisami, ponieważ „kto miałby oceniać to co chce powiedzieć Radny?” – 

tylko i wyłącznie wszyscy Radni. Dlatego Radna chce się wypowiedzieć i poprosiła  

o umożliwienie jej tego.  

 

Przewodniczący Komisji Doraźnej do opracowania zmian w statucie gminy Santok 

Zbigniew Łukasiewicz oznajmił, iż Radni mieli czas na odniesienie się do projektu uchwały  

i zgłoszenie uwag, żaden Radny nie skorzystał z tej możliwości. W dniu dzisiejszym komisja 

przedstawiła swój projekt i odbędzie się głosowanie nad poprawkami wniesionymi przez 

Wójta i poprosił, aby przejść do głosowania, beż przedłużania obrad.  

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, iż Przewodniczący Komisji nie ma prawa tak 

mówić, ponieważ decydują o tym Radni, a Radna ma uwagi do projektu i jeżeli nie zostanie 

jej umożliwiona wypowiedź to jest to podstawa do skierowania skargi do Wojewody.  

 

Wójt zaapelował o rozwagę w podejmowaniu decyzji na dzisiejszej komisji, ponieważ praca 

odbywa się w specyficznych warunkach, które są trudne. Ponadto skoro Przewodnicząca 

Rady wystąpiła z prośbą o składanie uwag w wyznaczonym terminie to miało to na celu 

usprawnienie pracy komisji. Wójt zawnioskował o dalsze procedowanie i usprawnienie 

dzisiejszych obrad.  
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Radny Tadeusz Boczula złożył wniosek o zamknięcie dyskusji i przegłosowanie statutu 

gminy.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż ze względu na to, że Przewodniczący Komisji nie 

zezwala jej na odczytanie uwag do projektu uchwały na komisji, Radna odczyta uwagi na 

sesji.  

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie wniosek Radnego Tadeusza Boczuli. 

Komisja  w drodze głosowania przyjęła wniosek. 

Wyniki głosowania: 

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. 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. 

Komisja  w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

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 
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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. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska - za 

7. Renata Szostak – za  

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 4 

Stanowisko do uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

(projekt 2) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik ROA Alicja Cierach. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż przedłożony projekt uchwały ma na celu określenie 

szczegółowych zasad wnoszenia inicjatywy obywatelskiej. Zapisy zawarte w §3 ust. 3 nie 

powinny istnieć, zapis w §3 ust. 4 pkt 2-6 jest dla Radnej wskazaniem, że jeżeli ktoś  

z obywateli wniesie inicjatywę uchwałodawczą to można stworzyć koleją grupę, która 

poprzez negację zablokuję tę inicjatywę. Zapis w §3 ust. 1 jest zapisem nieostrym, a Rada 

Gminy ma ustawowe kompetencje jego doprecyzowania i powinna to zrobić. Jakakolwiek 

niejasność i wieloznaczność, co stwierdza Sąd WSA w Warszawie świadczy o jego 

niedoskonałości. Zdaniem Sądu Administracyjnego w Olsztynie ideą inicjatywy 

obywatelskiej uchwałodawczej zgodnie z art. 31a ust. 5 ustawy o samorządzie gminy 

powinno być realne i nieskomplikowane działanie. W projekcie jest zapis, że każda 

inicjatywa uchwałodawcza musi być oznaczona rodzajem aktu, nazwą, miejscem, podstawą 

prawną, wskazaniem finansowych możliwości itd. Sąd stwierdza, że takie zapisy w uchwale 

są niemożliwe. Ponadto Sąd zauważył, że ustawa reguluje tryb postępowania, a nie zasady 

wykonywania inicjatywy uchwałodawczej. W §3 ust. 2 komitet uruchamia inicjatywę 

uchwałodawczą składając Przewodniczącemu Rady Gminy wniosek zawierający te wszystkie 

ww. elementy i jest to niemożliwe do przyjęcia. §13 należy wykreślić, ponieważ Wójt nie jest 

do wykonania tej uchwały, jedynie Przewodnicząca Rady. Radna zaproponowała dopisać, 

„informacje o zawiązaniu się Komitetu, projekt uchwały, wydane opinie jak również terminy 

posiedzeń o których mowa w §11 zamieszczone będą w BIP bez zbędnej zwłoki” oraz 

„Przewodniczący Rady Gminy Santok zawiadamia na piśmie pełnomocnika o sposobie 

rozpatrywania uchwały i informacja jest również zamieszczana w BIP.   

 

Przewodniczący Komisji poinformował, iż projekt został zaopiniowany przez Radcę 

Prawnego.  

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, iż jej projekt uchwały nie ma podpisu mecenasa. 
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Przewodniczący Komisji poinformował, iż informacja o zatwierdzeniu projektu uchwały 

przez prawnika została wysłana drogą elektroniczną, po czym ją odczytał.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż ta informacja nie jest dla niej wiarygodna, a Mecenas 

Agata Smorowińska nie jest Radną i jeżeli Przewodniczący uważa, że wyartykułowane przez 

Radną uwagi nie mają znaczenia to niech przejdzie dalej.  

 

Przewodniczący Komisji  poinformował, iż podda pod głosowanie przedłożony projekt 

uchwały i jeżeli Radni go nie zatwierdzą to będzie oznaczało, iż chcą aby projekt uchwały 

został poprawiony.  

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisja  w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

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. 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 do uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z Mariny Santok oraz 

przekazania Wójtowi Gminy Santok uprawnień w zakresie ustalania cen i opłat za wy 

pożyczanie sprzętu wodnego oraz wynajmu domków wypoczynkowych znajdujących się na 

terenie mariny. (projekt 3) 

 

Projekt uchwały omówił Podinspektor ds. promocji Sebastian Wierzbicki. 

 

Radna Irena Furmańska złożyła wniosek o odrzucenie projektu uchwały nr 3, ponieważ 

wątpliwe jest to, kto nadał nazwę temu obiektowi, w jakich warunkach i na podstawie jakich 
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przepisów. Rada zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 musi najpierw określić zasady korzystania  

z gminnych obiektów i urządzeń, które posiada. Rada nie powinna zajmować się 

regulaminem, ponieważ regulamin ustala Wójt. Natomiast Rada powinna ustalić zasady 

korzystania z takich obiektów. Radna dodała, iż to o czym mówi jest zgodne z wyrokiem 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 27 sierpnia  2015 roku. Regulamin to nie zasady 

 i tryb korzystania – zgodnie z ustawą. Rada nie ustala odpłatności, ponieważ ta kompetencja 

należy do Wójta.  

 

Radny Tadeusz Boczula wyraził zdanie, iż nie po raz pierwszy Radna Irena Furmańska 

podważa projekt uchwały pod względem formalno-prawnym, a uchwały są sprawdzane przez 

Wydział Nadzoru Wojewody i jak dotąd żadna uchwała nie została uchylona. Radny dodał,  

iż przedmiotowa uchwała będzie kolejnym sprawdzeniem racji Radnej Ireny Furmańskiej  

i wnosi o przegłosowanie uchwały w kształcie, w którym została przedłożona Radnym.  

 

Wójt poinformował, iż art. 4 ustawy o gospodarce komunalnej mówi o kompetencjach 

organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyboru sposobu i formy gospodarki 

komunalnej oraz w zakresie kształtowania cen i ust. 1 mówi „jeżeli przepisy szczególne nie 

stanowią inaczej organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o: 

1) wyborze sposobu prowadzenia formy gospodarki komunalnej, 

2) wysokości cen i opłat, albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne  

o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów użyteczności 

publicznej jednostek samorządu terytorialnego. 

Ust. 2 tego artykułu mówi: „uprawnienia o których mowa w ust. 1 pkt 2 organ stanowiący 

jednostek samorządu terytorialnego może powierzyć organom wykonawczym tych 

jednostek”.  

 

Podinspektor ds. promocji Sebastian Wierzbicki poinformował, iż regulamin to zbiór 

przepisów normujących zasady postępowania lub pracę organu państwowego, instytucji 

zakładu lub urządzenia wydane przez organ do tego uprawniony.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż Wójt doskonale wie, iż akty prawa miejscowego 

ustala Rada Gminy. Wójt odwołuje się do ustawy o nieruchomościach, która jest podległa pod 

ustawę o samorządzie gminnym w sensie takim, że akty prawa miejscowego ustala Rada 

Gminy, a w ust. 2 pkt 4 wyraźnie jest powiedziane, że Rada Gminy ustala zasady i tryb 

korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.  

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie wniosek Radnego Tadeusza Boczuli. 

Komisja  w drodze głosowania przyjęła wniosek. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – przeciw 

3. Justyna Haliczyn - za 

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

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – wstrzymany 

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. 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. 

Komisja  w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

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 – wstrzymany  

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. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska - za 

7. Renata Szostak – za  

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 6 
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Stanowisko do uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/116/15 Rady Gminy Santok. 

(projekt 4) 

 

Projekt uchwały omówiła Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska.  

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, iż niedawno został opublikowany wyrok 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 30 sierpnia 2020r., który stwierdził, 

że samorządowa instytucja kultury nie może realizować zadań z zakresu sportu i rekreacji, 

stwierdził to na podstawie regulacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej oraz odmiennych przepisach, które określają zasady organizacji realizowania 

przez samorządy zadań z zakresu sportu. Te dwie odmienne regulacje realizowane w ramach 

jednego podmiotu samorządowego, wspólnie zadań z zakresu kultury i sportu są 

niedopuszczalne, gdyż przepisy przewidują dla nich odmienne formy prawne i odmienne 

zasady finansowania. Radna złożyła wniosek o odrzucenie projektu uchwały, ponieważ jest 

on niezgodny z przepisami.  

 

Wójt poinformował, iż z tego powodu ta instytucja nie nazywa się Centrum Kultury Sportu  

i Rekreacji, tylko Kultury i Rekreacji, celowo został pominięty sport. Poza tym Marina  

w Santoku będzie wykonywała szereg zadań edukacyjnych, rekreacyjnych i kulturalnych  

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie wniosek Radnej Ireny Furmańskiej. 

Komisja  w drodze głosowania nie przyjęła wniosku. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula - przeciw 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn - przeciw 

4. Irena Kucharska – przeciw 

5. Ireneusz Kucner – przeciw 

6. Krystyna Podsiadło – przeciw 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – przeciw 

8. Renata Szostak - przeciw 

9. Marian Tomkiewicz – przeciw 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – przeciw 

2. Zbigniew Łukasiewicz – przeciw 

3. Krystyna Podsiadło – przeciw 

4. Mirosława Porańczyk - przeciw 

5. Krystyna Rajczyk – przeciw 

6. Katarzyna Szafrańska - przeciw 

7. Renata Szostak – przeciw 

8. Marian Tomkiewicz – przeciw 

9. Tomasz Żarski – przeciw.  

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

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. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska - za 

7. Renata Szostak – za  

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 7 

Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w gminie Santok w miejscowościach: Stare Polichno, Santok, Wawrów  

i Janczewo. (projekt 5) 

 

Projekt uchwały omówiła Inspektor ds. gospodarki przestrzennej Magdalena Zagróbka.  

 

Wójt dodał, że wymienione w uchwale tereny dotyczą remiz planowanych w Santoku  

i Janczewie oraz istniejących Starym Polichnie i Wawrowie, które do tej pory nie miały 

określonych odpowiednich funkcji. 

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisja  w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

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. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska - za 

7. Renata Szostak – za  

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 8 

Stanowisko do uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej ustalenia stawek czynszu 

za dzierżawę gruntów należących do zasobu nieruchomości gminy Santok. (projekt 6) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż 4 lata temu taki projekt został przedłożony Radnym  

i Radna wnioskowała o wycofanie go, argumentując tym, iż te zadania należą do kompetencji 

Wójta i Rada nie powinna się tym zajmować. W dniu dzisiejszym zostaje spełniony wniosek 

Radnej za co podziękowała.   

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisja  w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

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. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

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

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 9 

Stanowisko do uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Polityki Senioralnej Gminy Santok na 

lata 2021-2025. (projekt 7) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak.   

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż z dużą satysfakcją stwierdza, że Pani Kierownik OPS 

wyprzedza kierownictwo gminy w działaniach, które z racji jej stanowiska zostały jej 

przypisane. Strategia jest dobrze napisana, wiadomo jakie działania zostaną podjęte. Radna 

dodała, że na stronie 28 strategii są zapisane działania dotyczące Rady Seniorów, a w gminie 

nie ma jeszcze takiej rady i zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art. 5c ust. 2 najpierw 

należy powołać Radę, ustalić statut, który powinien zawierać te zadania. Radna wyraziła 

zdanie, iż dobrze zadziałała wyobraźnia Kierownika OPS, że tak dobrze opisała współprace  

z organizacjami pozarządowymi, co jest to do poprawki, ale Pani kierownik ma rację o tyle, 

że w tej uchwale w zakresie współpracy z agendami pozarządowymi musi być zapisane 

wszystko, wtedy jest to całość, którą Pani Kierownik spięła w strategii.  

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak oznajmiła, iż Gminna Rada Seniorów jest to tylko 

propozycja, aby w latach 2021-2025 takowa została utworzona zgodnie z zasadami, które 

obowiązują przy tworzeniu takiej Rady. Na terenie gminy są dwie organizacje, które się 

zajmują seniorami jedna to „Pomocna dłoń”, a druga znajduje się przy parafii w Wawrowie.  

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisja  w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

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. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska - za 



15 

 

7. Renata Szostak – za  

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za.  

 

 

Ad. 10 

Stanowisko do uchwały zmieniającej Uchwałę nr XVI/146/2019 Rady Gminy Santok z dnia 

27 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 

trybu ich pobierania. (projekt 8) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak.  

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisja  w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

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. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska - za 

7. Renata Szostak – za  

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za.  

 

Wójt oznajmił, iż 21 listopada był Dzień Pracowników Socjalnych i w związku z tym składa 

serdeczne życzenia.  

 

Ad. 11 

Stanowisko do uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

na terenie gminy Santok. (projekt 9) 
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Projekt uchwały omówił Skarbnik, który poinformował, iż stawki zawarte w projekcie 

uchwały są takie same w stosunku do roku ubiegłego i równie dobrze projekt uchwały można 

zdjąć z porządku obrad.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska zwróciła się z pytaniem, czy robiona była 

kalkulacja strat, gdyby stawki podatku zostały na tym samym poziomie.  

 

Skarbnik oznajmił, iż trudno odnosić się do innej stawki, ponieważ propozycja polega na 

pozostawieniu stawek na tym samym poziomie, wiec można odnieść się do stawki 

maksymalnej jaka mogłaby dla danego przedmiotu opodatkowania być zastosowana i gdyby 

zastosowano maksymalną stawkę to dochody gminy wzrosłyby o 148 tys.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska oznajmiła, iż zdaje sobie sprawę, że gmina 

Santok nie jest gminą bogatą, ale uważa, że  w takich czasach wszyscy powinni pomagać 

sobie nawzajem i nie powinno się podnosić podatków.  

 

Radny Tadeusz Boczula poinformował, że uchwalanie opłat i podatków jest wyłączną 

kompetencją Rady Gminy i od lat ustalanie stawek podatków budzi kontrowersje wśród 

społeczeństwa. Radny stoi na stanowisku, aby nie zwiększać podatków. Dodatkowa kwota 

wprawdzie pozwoliłaby zrealizować jakieś zadanie niemniej jednak jesteśmy w trudnej 

sytuacji i ta decyzja zdaniem Radnego będzie słuszna.  

 

Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, iż dyskusja nad pozostawieniem stawek na tym 

samym poziomie jest zbędna, ponieważ ze względu na pandemie jest to jedyna słuszna 

decyzja. Radna zwróciła się z pytaniem, jaka jest podstawa prawna do tego, że niepodjęcie 

uchwały będzie skutkowało obowiązywaniem tych samych stawek.  

 

Skarbnik poinformował, iż podstawą będzie ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, gdzie 

określona jest wysokość stawki dla danego rodzaju podmiotu opodatkowania i nigdzie  

w ustawie nie jest wskazane, że przyjęta stawka jest stawką roczną i że corocznie musi być 

podejmowana uchwała. Ustalone stawki obowiązują dopóki nie zostaną zmienione kolejną 

uchwałą.  

 

Wójt dodał, że jeżeli w uchwale byłby zapis, że ustala się stawkę na rok budżetowy to 

należałoby podjąć nową uchwałę, a ponieważ takiego zapisu nie ma, nie jest to konieczne.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska oznajmiła, iż ministerstwo wydaje co roku 

rozporządzenie, w którym określa minimalne lub maksymalne stawki dla budynków, 

gruntów, nieruchomości i środków transportu. W związku z wydaniem nowego 

rozporządzenia gmina jest zobligowana do ustosunkowania się i w wyniku czego powstał 

projekt uchwały.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż rozumie o czym mówią jej przedmówcy, ale prosi  

o podanie podstawy prawnej.  

 

Skarbnik poinformował, iż w ustawie jest napisane, że Rada Gminy ustala stawki i że są 

stawki maksymalne.  
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Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, iż Radni powinni przegłosować, aby był 

wydźwięk dla mieszkańców. 

 

Skarbnik oznajmił, iż ma odmienne zdanie, ponieważ to nowa uchwała, będzie sygnałem dla 

mieszkańców, iż są nowe stawki.  

 

Wójt złożył wniosek, aby w związku z faktem, iż stawki pozostawia się na tym samym 

poziomie Radni wyłączyli projekt uchwały z porządku obrad i analogicznie stawia ten sam 

wniosek do projektu uchwały nr 10.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska oznajmiła, iż chciałaby, aby uchwały zostały 

przegłosowane i Przewodniczący podał do wiadomości informację, że decyzją Rady stawki 

zostały na tym samym poziomie.  

 

Wójt wycofał wniosek. 

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisja  w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

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. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska - (nieobecna podczas głosowania) 

7. Renata Szostak – za  

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za.  

 

 

Ad. 12 

Stanowisko do uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. (projekt 10) 

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik.  
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Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisja  w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

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. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska – za 

7. Renata Szostak – za  

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 13 

Stanowisko do uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Santok na rok podatkowy 2021. (projekt 11) 

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik.  

 

Radna Renata Szostak opuściła posiedzenie Komisji (godz. 15.20). Od tego momentu obie 

komisje obradują w 8 osobowym składzie.  

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisja  w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

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  
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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. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 14 

Stanowisko do uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako 

podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Santok na rok podatkowy 2021. 

(projekt 12) 

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik.  

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisja  w drodze głosowania wyraziła negatywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – przeciw  

2. Irena Furmańska – przeciw 

3. Justyna Haliczyn - przeciw 

4. Irena Kucharska – przeciw 

5. Ireneusz Kucner – przeciw 

6. Krystyna Podsiadło – przeciw 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – przeciw 

8. Marian Tomkiewicz – przeciw 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – przeciw 

2. Zbigniew Łukasiewicz – przeciw 

3. Krystyna Podsiadło – przeciw 

4. Mirosława Porańczyk - przeciw 

5. Krystyna Rajczyk – przeciw 

6. Katarzyna Szafrańska - przeciw 

7. Marian Tomkiewicz – przeciw 

8. Tomasz Żarski – przeciw.  

 

Ad. 15 

Wolne wnioski i zapytania. 
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Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż dzisiejsze posiedzenie komisji zostało 

przeprowadzone w sposób skandaliczny, gdzie nie pozwolono się wypowiedzieć Radnej  

w sprawie statutu.  

 

Radny Ireneusz Kucner poinformował, iż warunki są ciężkie w związku z problemami 

technicznym, wypowiadać się mogli wszyscy, ale wypowiedzi nie mogą trwać  

w nieskończoność, dyskusja musi zostać otwarta oraz zamknięta, dlatego nie otrzymała Pani 

głosu, ponieważ dyskusja została już zamknięta. w związku z problemami technicznymi.  

 

Radny Tadeusz Boczula wyraził zdanie, iż Radna Irena Furmańska w stosunku do 

Przewodniczącego Komisji i niektórych Radnych zachowuje się arogancko. Niemal wszyscy 

członkowie komisji na wszystkie wnioski Radnej reagowali w odmienny sposób niż Radna. 

Radny zwrócił się do Radnej Ireny Furmańskiej z prośbą, aby zastosowała umiar w ocenie 

niektórych Radnych, a szczególnie Przewodniczącego Komisji, który w tych ciężkich 

warunkach robi co może i z dzisiejszym posiedzeniem poradził sobie bardzo dobrze.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż Radny Tadeusz Boczula przekroczył bariery, których 

nie powinien  jako Radny i jest na prostej drodze Kodeksu Karnego. Radna dodała, że nawet 

gdyby się myliła to nikt nie przedstawia żadnego argumentu, ignorowane jest wszystko to co 

mówi i przechodzi się od razu do głosowania.  

 

Ad. 16 

Zakończenie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 15
45

 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 

 


