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 Protokół nr 44/2017 

Komisja Budżetu Gospodarki i Rolnictwa 

21 kwietnia 2017r. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Stanowisko w Sprawie proponowanych zmian z Kodeksie Wyborczym, opinia do 

projektu uchwały. 

4. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Janczewo. 

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w 

miejscowości Janczewo. 

6. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w 

obrębie Lipki Wielkie. 

7. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w 

miejscowości Lipki Wielkie. 

8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. 

9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. 

10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. 

11. Wolne wnioski, informacje, zapytania. 

12.  Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki Stanisław Tokarski  o godz. 10
00 

dokonał 

otwarcia posiedzenia komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja uczestniczyła w 4 

osobowym składzie. Radny Damian Kochmański, Radna Justyna Haliczyn oraz Radny Jerzy 

Stępień byli nieobecni. Spoza Komisji udział wzięli: Wójt Gminy Józef Ludniewski, 

Sekretarz Gminy Paweł Pisarek, Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak oraz Kierownik 

RGKROŚ Pani Halina Garczyńska.  Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 2  

Przewodniczący Komisji Stanisław Tokarski zaproponował wprowadzenie do porządku 

obrad punkt 11 projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały w sprawie 

wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Warty i Dolnej Noteci”. 

 

Komisja wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały jednogłośnie – 4 głosami za. 

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Stanowisko w Sprawie proponowanych zmian z Kodeksie Wyborczym, opinia do 

projektu uchwały. 

4. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Janczewo. 

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w 

miejscowości Janczewo. 

6. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w 

obrębie Lipki Wielkie. 

7. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w 

miejscowości Lipki Wielkie. 

8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. 
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9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. 

10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. 

11. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały w sprawie wyznaczenia 

obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Warty i Dolnej Noteci”. 

12. Wolne wnioski, informacje, zapytania. 

13.  Zakończenie posiedzenia. 

 

Komisja nie wniosła uwag do przedstawionych zmian w porządku obrad i przyjęła porządek 

obrad ze zmianami. 

 

Ad. 3 

Projekt uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w 

Polsce omówił Przewodniczący Komisji Stanisław Tokarski, który poinformował, że 

komisja pochylała się już nad tym tematem. 

 

Wójt wyraził zdanie, iż uważa, że powinno zostać tak jak jest obecnie i to mieszkańcy na tym 

najniższym szczeblu samorządowym powinni wybierać człowieka nie identyfikując się z 

żadną partią i jest nie do pomyślenia, aby funkcjonowały  listy partyjne, ponieważ będzie to 

powodowało konflikty.  

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Tokarski poinformował, że podejmując uchwałę chce, 

aby były przeprowadzone konsultacje w tej sprawie, aby obywatele mieli szanse 

wypowiedzenia się i wyrażenia swojego zdania. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że idea utworzenia samorządów była właściwa i 

powinny  być modyfikacje w tym kierunku, ale nie cofanie się do tyłu. 

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Opinia Komisji  

Komisja przyjęła projekt uchwały jednogłośnie – 4  głosami za. 

 

Ad. 4  

Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Janczewo omówił Sekretarz 

Gminy, który poinformował, że przedmiotowa droga jest drogą prywatną i nazwa nadawana 

jest na wniosek właścicieli. 

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Opinia Komisji  

Komisja przyjęła projekt uchwały jednogłośnie – 4 głosami za. 

 

Ad. 5 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w 

miejscowości Janczewo omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska, która 

poinformowała, że projekt dotyczy działki nr 825/16 i w miejscowym planie sklasyfikowana 

jest jako droga.  

 

 



3 

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Opinia Komisji  

Komisja przyjęła projekt uchwały jednogłośnie - 4 głosami za. 

 

Ad. 6 

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 

Lipki Wielkie omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska, która 

poinformowała, że projekt uchwały dotyczy sprzedaży w przetargu ograniczonym działki 

767/2. Taka uchwała była już podejmowana, jednak tam gdzie nie ma obowiązujących 

planów, nieruchomości traktowane są jako grunty rolne. Ustawa reguluje, iż do wszczęcia 

postępowania od wydania decyzji nie może minąć więcej niż 6 miesięcy, niestety Gmina nie 

zmieściła się w tym okresie i cała procedura musi zostać przeprowadzona na nowo.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż w uchwale podejmowanej w tej samej sprawie z 30 

stycznia 2017r. była mowa o działce o nr ewidencyjnym 422/9, a obecnie jest to nr 767/2 i 

Radna zwróciła się z pytaniem, dlaczego tak jest. 

 

Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska udzieliła odpowiedzi, iż uchwała dotyczy 

tej samej działki, jedynie zmienił się jej numer, ponieważ zostaje wszczęte nowe 

postępowanie numery działek muszą być zmienione przez Starostwo.  

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Opinia Komisji  

Komisja przyjęła projekt uchwały jednogłośnie – 4 głosami za. 

 

Ad. 7 

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w 

miejscowości Lipki Wielkie omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska, która 

poinformowała, że działka o nr 446/11 o powierzchni 1 ha będzie sprzedana w drodze 

przetargu ustnego nieograniczonego. Sprzedawany teren to skarpy ścięte.  

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Opinia Komisji  

Komisja przyjęła projekt uchwały jednogłośnie - 4 głosami za. 

 

Ad. 8  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi gorzowskiemu omówił 

Skarbnik Gminy, który poinformował, że uchwała dokładnie takiej samej treści była 

przedmiotem obrad rady 16 czerwca 2016 r. i dotyczy wykonania dokumentacji projektowej 

dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Janczewo-

Czechów”. Nastąpiła potrzeba ponownego podjęcia uchwały, gdyż pomoc finansowa 

udzielana jest tylko w danym roku finansowym, a do końca roku Powiat Gorzowski nie 

zrealizował tego projektu i nie zapłacił wykonawcy w związku z czym przesunęła się ona na 

rok następny.  

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Opinia Komisji  

Komisja przyjęła projekt uchwały jednogłośnie - 4 głosami za. 
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Ad. 9 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi gorzowskiemu omówił 

Skarbnik Gminy, który poinformował, że przedłożony projekt uchwały jest znany, ponieważ 

uchwała o podobnej treści była podejmowana przez Radę, lecz wtedy była to uchwała 

intencyjna, w której było zapewnienie, że w budżecie gminy zostaną zabezpieczone środki na 

zadanie pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Janczewo-Czechów”, 

którego realizacja już niedługo zostanie rozpoczęta, dlatego jest potrzeba podjęcia uchwały o 

udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. Po wyłonieniu wykonawcy, kwota 

dofinansowania jest mniejsza niż w poprzedniej uchwale, jednak został zachowany 

procentowy udział i wynosi 700 526, 49 zł. Środki na to zadanie są zabezpieczone w budżecie 

gminy. 

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Opinia Komisji  

Komisja przyjęła projekt uchwały jednogłośnie - 4 głosami za. 

 

Ad. 10 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi gorzowskiemu omówił 

Skarbnik Gminy, który poinformował, iż temat również jest już znany, gdyż jak treść 

merytoryczna projektu wskazuje jest to etap II realizacji zadania polegającego na wykonaniu 

nakładki asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 1359F na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 

158 w kierunku miejscowości Baranowice. Przedmiotem poprzedniej uchwały było 100 000 

zł i w obecnej uchwale jest to taka sama kwota. Środki na to zadanie zostały zabezpieczone w 

budżecie gminy. 

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Opinia Komisji  

Komisja przyjęła projekt uchwały jednogłośnie - 4 głosami za. 

 

Ad. 11 

Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 

chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Warty i Dolnej Noteci” omówił Sekretarz Gminy, 

który poinformował, że komisja procedowała już nad projektem uchwały i wyraziła opinie 

negatywną, ponieważ uchwała chciała wprowadzić zakaz zabudowy na terenie przyległym do 

Warty i Noteci w miejscowości Santok i Czechów.  Sejmik przystał na propozycje Rady 

Gminy i w związku z tym w uchwale jest regulacja na podstawie, której będzie możliwość 

zabudowy ww. terenów. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że warto było pójść w kierunku, który zaproponowała 

przy omawianiu uchwały w grudniu 2016r. na Komisji i na Sesji 14 grudnia 2016r., żeby 

postawić wniosek, aby Santok był traktowany jak Czachów i zwolniony z zakazu budowy na 

terenach przyległych do rzek. Rada Gminy jest po to, aby wykazywać odwagę i stawiać 

konkretne żądania i oczekiwania, także dla Wojewody. 
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Sekretarz Gminy poinformował, że taki wniosek został postawiony i wszyscy chcieli 

osiągnąć ten sam cel. 

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Opinia Komisji  

Komisja przyjęła projekt uchwały jednogłośnie - 4 głosami za. 

 

Ad. 12 

Podczas omawiania punktu 11 porządku obrad tj. wolne wnioski, informacje i zapytania głos 

zabrali: 

 

Wójt poinformował, iż: 

 rozstrzygnięty został przetarg na termomodernizację,  

 rozstrzygnięty został przetarg na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Janczewie, 

 jako jedna z 8 gmin na 40 wniosków Gmina Santok dostanie dofinansowanie na 

budowę siłowni zewnętrznej w Wawrowie, 

 w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg z dziedzictwa kulturowego na 

modernizację sali wiejskiej i szatni w Starym Polichnie, 

 w przyszłym tygodniu wykonawca rozpocznie prace związane z remontem drogi w 

Gralewie, 

 w lipcu zapadnie decyzja odnośnie projektów w ramach interreg,  

 w ramach rewitalizacji tworzone są projekty promenady, grodziska i muzeum w 

Santoku, projekty dotyczące Gralewa są już gotowe, 

 odbyło się spotkanie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich i Wójt uzyskał informacje, że 

Gmina nie blokuje prac związanych z budową drogi wojewódzkiej w Lipkach 

Wielkich poprzez kanalizację, ponieważ ZDW nie ma obecnie środków na tę 

inwestycję, 

 trwa równanie dróg na terenie gminy. 

 

Ad. 13  

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął o 

godzinie 11
00

 posiedzenie Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa.  

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Krystosik            Stanisław Tokarski 

 

 

 


