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Protokół nr 66/2018 

Komisja Budżetu Gospodarki i Rolnictwa 

25 maja 2018r. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Stanowisko w sprawie sprawozdania z Obrony Cywilnej za 2017r. (kontynuacja 

tematu). 

4. Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji nakazującej 

usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania  

ub magazynowania z terenu działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 455/1, 

455/2, 455/3, 455/4, 455/5, 455/6, 455/7, 455/8, 455/9, 455/10, 455/11, 455/12, 

455/13, 455/14, 455/15, 455/16, 455/17, 455/18, 455/19, 455/20, 455/21, 196/124, 

196/129 obr. Wawrów. 

5. Opinia do projektu uchwały w sprawie „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Santok na lata 2018-2032 – aktualizacja”. 

6. Opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Lubuskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 

lubuskiego, z wyłączeniem miasta Zielona Góra oraz miasta Gorzów Wlkp. 

ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 

spalanie paliw. 

7. Opinia do projektu uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Santok 

uprawnienia do stanowienia cen i opłat za korzystanie z pomieszczeń i wyposażenia 

sal wiejskich oraz sal sportowych na terenie gminy Santok. 

8. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sanok  

za rok 2018. (projekt uchwały zostanie wysłany na maila dnia 28.05.2018r.) 

9. Opinia do projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok  

na lata 2018 – 2029. (projekt uchwały zostanie wysłany na maila dnia 28.05.2018r.) 

10. Stanowisko w sprawie sprawozdania finansowego oraz bilans Fundacji OPiDHZS  

za 2017r. 

11. Informacje, zapytania, wolne wnioski. 

12. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski  o godz. 

9
05 

dokonał otwarcia posiedzenia komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja 

uczestniczyła w 5-osobowym składzie (Radny Jerzy był nieobecny). Spoza Komisji udział 

wzięli: Wójt Gminy Józef Ludniewski, Z-ca Wójta Gminy Bogumił Ciborski, Sekretarz 

Gminy Paweł Pisarek, Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak, Kierownik RGKROŚ Pani Halina 

Garczyńska oraz Referent ds. obrony cywilnej Łukasz Bak.  

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji zaproponował wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie 

wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie 

wprowadzenia na obszarze województwa lubuskiego, z wyłączeniem miasta Zielona Góra 
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oraz miasta Gorzów Wlkp. ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w 

których następuje spalanie paliw. 

 

 

Kierownik RGKROŚ Pani Halina Garczyńska dodała, że wniosek urzędu 

Marszałkowskiego o opinię do uchwały nie powinien trafić na Radę, ponieważ zgodnie z art. 

96 ust. 2 prawo ochrony środowiska taką opinię wydaje Wójt. 

 

Komisja w drodze głosowania wycofała z porządku obrad uchwałę jednogłośnie – 5 głosami 

za. 

 

Przewodniczący Komisji zaproponował wprowadzenie do porządku obrad uchwały w 

sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

 

Sekretarz poprosił, aby do porządku obrad wprowadzić trzy projekty uchwały: 

1. Uchwała w sprawie przyznania Medalu Gminy Santok dla Instytutu Etnologii i 

Archeologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (projekt 1). 

2. Uchwała  w sprawie przyznania Medalu Gminy Santok dla Muzeum Lubuskiego im. 

Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim (projekt 2). 

3. Uchwała w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w 

miejscach publicznych. 

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Stanowisko w sprawie sprawozdania z Obrony Cywilnej za 2017r. (kontynuacja 

tematu). 

4. Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji nakazującej 

usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania  

ub magazynowania z terenu działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 455/1, 

455/2, 455/3, 455/4, 455/5, 455/6, 455/7, 455/8, 455/9, 455/10, 455/11, 455/12, 

455/13, 455/14, 455/15, 455/16, 455/17, 455/18, 455/19, 455/20, 455/21, 196/124, 

196/129 obr. Wawrów. 

5. Opinia do projektu uchwały w sprawie „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Santok na lata 2018-2032 – aktualizacja”. 

6. Opinia do projektu uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Santok 

uprawnienia do stanowienia cen i opłat za korzystanie z pomieszczeń i 

wyposażenia sal wiejskich oraz sal sportowych na terenie gminy Santok. 

7. Opinia do projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu Gminy Santok dla 

Instytutu Etnologii i Archeologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (projekt 

1). 

8. Opinia do projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu Gminy Santok dla 

Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim (projekt 2). 

9. Opinia do projektu uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów 

alkoholowych w miejscach publicznych. 
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10. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sanok  

za rok 2018.  

11. Opinia do projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok  

na lata 2018 – 2029.  

12. Opinia do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

13. Stanowisko w sprawie sprawozdania finansowego oraz bilans Fundacji OPiDHZS  

za 2017r. 

14. Informacje, zapytania, wolne wnioski. 

15. Zakończenie posiedzenia. 

 

 

Komisja w drodze głosowania przyjęła porządek obrad ze zmianami jednogłośnie – 5 

głosami za. 

 

Ad. 3 

Sprawozdanie z Obrony Cywilnej za rok 2017 przedstawił Referent ds. obrony cywilnej 

Łukasz Bak. 

 

Przewodniczący Komisji oznajmił, iż na poprzednim posiedzeniu Komisji w sprawozdaniu 

brakowało dodatkowych informacji i w związku z tym Radna Irena Furmańska zadała 

następujące pytania, na które miały zostać przygotowane odpowiedzi: 

1. Jakie były przyjęte w programie wytyczne w zakresie obrony cywilnej? 

2. Ile odbyło się posiedzeń gminnego zespołu zarządzania kryzysowego? 

3. Czy jest plan zarządzania kryzysowego i operacyjny plan obrony przed powodzią  

i kiedy była jego ostatnia nowelizacja? 

4. Czy jest regulamin gminnego zespołu zarządzania kryzysowego i kiedy była jego 

ostatnia aktualizacja? 

Referent ds. Obrony Cywilnej Łukasz Bak przygotował informacje uzupełniające. 

 

Treść informacji stanowią załączniki do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji wyraził zdanie, iż gmina powinna dążyć do przeprowadzania 

szkoleń wszystkich grup w tym: strażaków, sołtysów, rad sołeckich, ponieważ wszystkie 

podstawowe jednostki, które są i mogą działać w zakresie obrony cywilnej powinny mieć 

podstawową wiedzę.  

 

Wójt wyraził zdanie, że warto takie szkolenie przeprowadzić, jednak w pierwszej kolejności 

powinno ono dotyczyć zagrożeń, które dotyczą naszego regionu takich jak nawałnice, czy 

powódź.  

 

Przewodniczący Komisji poddał sprawozdanie z Obrony Cywilnej za rok 2017 pod 

głosowanie  

Opinia Komisji 
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Komisja wyraziła pozytywną opinię do sprawozdania jednogłośnie – 5 głosami za. 

 

Ad. 4 

Informację o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji nakazującej usunięcie 

odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania  lub magazynowania z terenu 

działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 455/1, 455/2, 455/3, 455/4, 455/5, 455/6, 

455/7, 455/8, 455/9, 455/10, 455/11, 455/12, 455/13, 455/14, 455/15, 455/16, 455/17, 455/18, 

455/19, 455/20, 455/21, 196/124, 196/129 obr. Wawrów przedstawiła  Pani Kierownik 

RGKROŚ Halina Garczyńska. 

 w 2012 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska złożył wniosek i zobowiązał 

Gminę do wydania decyzji nakazującej właścicielowi usunięcia przedmiotowych 

odpadów, 

 w 2015-2016 roku mieszkańcy Czechowa złożyli wniosek o usunięcie odpadów, gmina 

wszczęła w tej sprawie postępowanie i proceduje do tej pory, 

  17 lipca 2017r. doszło do wydania pierwszej decyzji Wójta Gminy Santok nakazującej 

spółce Rusakiewicz usunięcie tych odpadów,  

 4 sierpnia 2017r. – spółka złożyła do SKO odwołanie od decyzji, 

 13 listopada 2017r. – wpłynęła decyzja SKO, która uchyliła zaskarżoną decyzję w całości 

i przekazała do ponownego rozpatrzenia przez Wójta, SKO zarzuciło, iż było brak 

ustalenia zobowiązanego do usunięcia odpadów, ponieważ władający powierzchnią ziemi 

może zwolnić się z odpowiedzialności za odpady wykazując, że odpadem włada, a 

faktycznie ich nie wytworzył, co spółka podniosła w swoim odwołaniu, ponad to organ 

nie zebrał wystarczającego materiału dowodowego i błędnie określono strony 

postępowania, 

 gmina skierowała pismo do Sądu Rejonowego w Gorzowie o wydanie kopii wyroku  

karnego przeciwko L.K – byłego właściciela przedmiotowych działek, 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż jeżeli dobrze pamięta to w wyroku było zaznaczono, 

że te osłonki kablowe mają zostać usunięte w określonym terminie, co oznacza, że kurator 

tego nie dopilnował.  

 

Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska kontynuowała: 

 21 grudnia 2017r. – wpłynęło pismo od spółki Rusakiewicz, oświadczenie że spółka 

nieodpłatnie udostępni nieruchomości w celu usunięcia odpadów, 

 Gmina wynajęła biegłego sądowego z dziedziny ochrony środowiska, który wyliczy 

jakościowo i ilościowo składowane odpady, 

 w maju bieżącego roku  odbyło się spotkanie z biegłym, który miał pomóc gminie w 

porozumieniu ze spółką, jednak spotkanie nie zakończyło się pozytywnie, 

 15 maja 2018r. – spółka Rusakiewicz napisała pismo, że żądają, aby usunąć zapisy w 

protokole „biegły oraz pracownik Urzędu wyjaśnili, że podczas zakupu ww. gruntów 

spółka posiadała wiedzę odnośnie stanu faktycznego terenu, co ujawniają materiały 
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sądowe, niemniej jednak  pracownik tut. Urzędu jest zdania, że polubowne załatwienie 

sprawy jest w dalszym ciągu możliwe”, 

  całość dokumentacji została przekazana dla biegłego, który wyda opinię. 

  

Radna Irena Furmańska stwierdziła, iż gdyby kurator wykonywał wyrok sądowy to 

powinien dopilnować tego, aby L.K. we wskazanym terminie usunął odpady. Radna zwróciła 

się z pytaniem jak to się stało, że działki zostały podzielone skoro ona oraz Przewodniczący 

Komisji walczyli na sesji o to, aby tak się nie stało i uchwała została wycofana z porządku 

obrad, a w chwili obecnej działki są podzielone.  

 

Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska oznajmiła, że we wrześniu 2011 roku Wójt 

Gminy Santok wydał decyzję o warunkach zabudowy na działkę 196/15 i 196/20, te dwie 

działki zostały scalone i powstała działka 455, którą decyzją Wójta Gminy Santok z  20 marca 

2012 roku zostały wydzielone obecne działki.  

 

Radna Irena Furmańska stwierdziła, iż jest to niemożliwe, ponieważ w styczniu 2015r. 

Radni walczyli o to, aby nie doszło do podziału tych działek. Radna poprosiła o wyjaśnienie.  

 

Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska poinformowała, że jest wydana 

prawomocna decyzja o warunkach zabudowy i na podstawie tej decyzji organ mógł wydzielić 

działki, nie dotyczy to planu miejscowego i należy sprawdzić, czy to o czym mówi Radna 

dotyczy tego samego obszaru. 

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, że mieszkańcy Czechowa osobiście wydzielili, jak 

Spółka Rusakiewicz zasypuje ziemią kable i gmina powinna wskazać to miejsce 

rzeczoznawcy, który może stwierdzić, czy są to stare kable, czy nowe, co będzie dowodem na 

to, że mieli wiedze o tych odpadach przy nabywaniu tych nieruchomości. Radna dodała, że 

źle zaczęło się dziać od momentu, kiedy gmina wydała zezwolenie czasowe, przy którym 

pozwolono na budowanie budynków.  

 

Przewodniczący Komisji złożył wniosek o to, że należy podjąć wszelkie działania, bez 

względu na koszty;, aby wygrać tę sprawę, gdyż usunięcie kabli bardzo obciąży budżet 

gminy, a na dzień dzisiejszy informację należy przyjąć, ale powrócić do tematu po wydaniu 

opinii przez biegłego. 

 

Radna Irena Furmańska wniosła o to, aby stanowisko Komisji było takie, iż należy zrobić 

wszystko, aby gmina nie ponosiła kosztów w związku z usunięciem przedmiotowych 

odpadów, ponieważ jest wiele nieprawidłowości po stronie obecnych właścicieli i prawnicy 

powinni postarać się obronić gminę przed wydatkowaniem tych pieniędzy.  

 

Przewodniczący Komisji poddał powyższe wnioski pod głosowanie 

Komisja w drodze głosowania przyjęła wnioski jednogłośnie – 5 głosami za.  

 

Ad. 5 

Projekt uchwały w sprawie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z 

terenu Gminy Santok na lata 2018-2032 – aktualizacja” omówiła Pani Kierownik RGKROŚ 

Halina Garczyńska.  
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Przewodniczący Komisji poddał przedłożony projekt uchwały pod głosowanie. 

Opinia Komisji 

Komisja poprzez głosowanie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały jednogłośnie – 

5 głosami za. 

 

Ad. 6 

Projekt uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Santok uprawnienia do stanowienia 

cen i opłat za korzystanie z pomieszczeń i wyposażenia sal wiejskich oraz sal sportowych na 

terenie gminy Santok omówił Sekretarz Gminy.  

 

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 4 ust. 2  ustawy o gospodarce komunalnej uprawnienia 

dotyczące określania wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi 

komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego, organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego może powierzyć organowi wykonawczemu tej jednostki, tj. 

Wójtowi.  

 

Radna Irena Furmańska stwierdziła, iż założenie jest bardzo dobre i należałoby takie 

upoważnienie dać Wójtowi, ale zgodnie z art. 91 ustawy o samorządzie gminnym, każda źle 

podjęta uchwała jest nieważna. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art. 40 ust. 2 pkt 4  

Rada Gminy ma prawo stanowić akty prawa miejscowego natomiast art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy 

o gospodarce komunalnej, mówi jak to się odbywa do gospodarki finansowej, wskazane 

artykuły nie mogą funkcjonować oddzielnie, ponieważ mają powiązanie i normują całość 

zadania o czym mówi orzeczenie sądu, więc nie może być tak, że Wójt nie mając ustalonych 

zasad i kryteriów wynajmowania sal może sam ustalać ceny.  

 

Sekretarz oznajmił, iż jest innego zdania, ponieważ ustawa o gospodarce komunalnej wprost 

daje takie uprawnienie Wójtowi i taka też jest opinia prawna.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem,  na podstawie jakich zasad i jakiego trybu 

Wójt będzie udostępniał salę i pobierał pieniądze za wynajem sal.  

 

Sekretarz oznajmił, iż to o czym mówi Radna jest zbytnim rozszerzeniem, dlatego, że art. 4 

ust. 2  ustawy o gospodarce komunalnej mówi, iż organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego może powierzyć ustalanie wysokości cen organowi wykonawczemu tej 

jednostki i nie jest to uzależniane od jakichkolwiek zasad czy innych decyzji.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że wskazany art. 4 mówi, że „jeżeli przepisy szczególne 

nie stanowią inaczej” - a takim przepisem jest ustawa o samorządzie gminnym „…organ 

stanowiące jednostki samorządu terytorialnego postanawiają o wyborze sposobu prowadzenia 

i form gospodarki komunalnej”.  

 

Sekretarz oznajmił, iż „przepisy szczególne” to to, że np. musi być uzyskana koncesja na 

wykonywanie określonych usług komunalnych i jest to regulowane w odrębnych przepisach.  
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Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż nie jest przeciwna idei uchwały i będzie głosować za, 

ale powinno to być zgodne z prawem. Nie można pracować nad finansami w oderwaniu od 

zasad pobierania tych pieniędzy.  Radna poprosiła, aby Wójt wycofał projekt z porządku 

obrad. 

 

Sekretarz poprosił o podanie sygnatury orzeczenia Sądu, które wskazała Radna. 

  

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż jest to orzeczenie z 18.09.2014r. WSA w Gdańsku 

syng. 2SA/Gd 395/14 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek o wycofanie uchwały z porządku 

obrad na Sesji. 

Opinia Komisji 

Komisja w drodze głosowania uwzględniła wniosek jednogłośnie – 5 głosami za.  

 

Radna Renata Nowosad opuściła posiedzenie Komisji (godz. 10
50

). Od tego momentu Komisja 

obradowała w 4 osobowym składzie.  

 

Ad. 7 

Projekt uchwały w sprawie przyznania Medalu Gminy Santok dla Instytutu Etnologii  

i Archeologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie omówił Sekretarz Gminy. 

 

Przewodniczący Komisji poddał przedłożony projekt uchwały pod głosowanie. 

Opinia Komisji 

Komisja poprzez głosowanie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały jednogłośnie – 

4 głosami za. 

 

Ad. 8 

Projekt uchwały  w sprawie przyznania Medalu Gminy Santok dla Muzeum Lubuskiego im. 

Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim omówił Sekretarz Gminy. 

 

Przewodniczący Komisji poddał przedłożony projekt uchwały pod głosowanie. 

Opinia Komisji 

Komisja poprzez głosowanie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały jednogłośnie – 

4 głosami za. 

 

Ad. 9 

Projekt uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w 

miejscach publicznych omówił Sekretarz Gminy. 

 

W dniu 10 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez 
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masowych. Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi  w art. 14 ust. 2a tejże ustawy stanowi, że zabrania się spożywania napojów 

alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na 

miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów. Jednocześnie, na podstawie dodanego art. 14 

ust. 2b ustawy rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, w określonym miejscu 

publicznym na terenie gminy, odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, 

jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie 

polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, o której mowa w art. 2 ust. 1 

i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego. W przedłożonej uchwale 

proponuje się czasowe odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych na części 

terenu promenady zgodnie z załącznikiem.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż stoi na stanowisku, że jeżeli decyduje się o czymś, co 

jest ważne dla mieszkańców to najpierw powinna być opinia Sołtysa i Rady Sołeckiej i taką 

opinie gwarantuje statut sołectwa.   

 

Przewodniczący Komisji oznajmił, iż z placu promenady korzystają mieszkańcy całej gminy 

i  to radni reprezentują swoich mieszkańców, dlatego według Przewodniczącego konsultacje 

nie są konieczne.  

 

Komisja wprowadziła zmiany w projekcie uchwały polegające na poszerzeniu obszaru 

objętego odstępstwem na cały teren promenady i zmianie terminu odstępstwa od 1 kwietnia 

do 30 września. 

 

Przewodniczący Komisji poddał przedłożony projekt uchwały ze zmianami pod głosowanie. 

Opinia Komisji 

Komisja poprzez głosowanie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały  ze zmianami 

głosami –  2 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący. 

 

Ad. 10 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sanok  

za rok 2018 omówił Skarbnik Gminy. 

 

Przewodniczący Komisji poddał przedłożony projekt uchwały pod głosowanie. 

Opinia Komisji 

Komisja poprzez głosowanie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały jednogłośnie – 

4 głosami za. 

 

Ad. 11 

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok  

na lata 2018 – 2029 omówił Skarbnik Gminy.  

 

Przewodniczący Komisji poddał przedłożony projekt uchwały pod głosowanie. 

Opinia Komisji 
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Komisja poprzez głosowanie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały jednogłośnie – 

4 głosami za. 

 

Ad. 12 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego omówił Skarbnik 

Gminy. 

 

Przewodniczący Komisji poddał przedłożony projekt uchwały pod głosowanie. 

Opinia Komisji 

Komisja poprzez głosowanie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały jednogłośnie – 

4 głosami za. 

 

Przewodniczący Komisji ogłosił przerwę (godz. 12
30

) 

Po przerwie (godz. 12
45

) kontynuowano posiedzenie według porządku obrad. 

 

Prowadzenie Komisji na czas pracy nad punktem 13 porządku posiedzenia objął Z-ca 

Przewodniczącego Komisji Tomasz Helicki. 

 

Ad. 13 

Sprawozdanie finansowe oraz bilans Fundacji OPiDHZS za 2017r omówił Prezes Fundacji 

Stanisław Tokarski.  

 

Treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż bulwersuje ją fakt łamania prawa, ponieważ Prezes 

Fundacji jako Radny twierdzi wprost, iż ma umowę zlecenia, czyli nie jest tak jaka była 

pierwsza opinia Wojewody. Radną buduje fakt, że wreszcie ta działalność, która nie powinna 

być prowadzona w takiej formie będzie zakończona. Radna dodała, że będzie głosować 

przeciwko temu sprawozdaniu, również dlatego, że zostały złamane przepisy jeżeli chodzi o 

KRS. Fakt jest taki, że Radni nie powinni zajmować się innymi czynnościami, również 

gospodarczymi jeśli są Radnymi i Radna ma na to opinię prawną kancelarii Warszawskiej. 

Radna oznajmiła, że jej kadencja się kończy i nie chce więcej na ten temat mówić, ale Radni 

będący w Zarządzie Fundacji przez 4 lata łamali prawo. 

 

Prezes Fundacji Stanisław Tokarski stwierdził, iż jest to jedynie opinia Radnej, że prawo 

zostało łamane, ponieważ jest w tej sprawie wyrok Sądu Administracyjnego.  

 

Przewodniczący Komisji Tomasz Helicki oznajmił, iż Radna nie powinna mówić, że coś 

jest robione bezprawnie jeżeli tak nie jest, a jest to wyłącznie jej opinią.  

 

Przewodniczący Komisji poddał przedłożone sprawozdanie pod głosowanie. 

Opinia Komisji 

Komisja poprzez głosowanie wyraziła pozytywną opinię do sprawozdania głosami – 2 za, 1 

przeciw, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.  
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Radna Irena Furmańska złożyła wniosek, aby zapisać w protokole, iż jeden głos za 

przyjęciem sprawozdania należał do Członka Zarządu Fundacji.  

 

Ad. 14 

Podczas omawiania punktu 14 porządku obrad tj. informacje, zapytania, wolne wnioski głos 

zabrali: 

 

Radny Tomasz Helicki opuścił posiedzenie Komisji (godz. 13
20

) 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż na ostatniej sesji zadała Sekretarzowi pytanie 

dotyczące chodnika, było to pytanie zasadne, ponieważ jest Członkiem Zarządu i powinien 

wiedzieć co się dzieje w tej sprawie. Radna informację o tej sprawie otrzymała od innego 

Radnego Powiatowego stąd miała wiedzę, że zostało podpisane porozumienie, a teraz ma 

informację, że w tej materii nic się nie dzieje i nie będzie się działo, pomimo iż starostwo oraz 

gmina zgodnie stwierdzili, że chodnik będzie zabezpieczeniem budynku, który jest zalewany.  

 

Wójt poinformował, iż chodnik będzie zrobiony i są na tę inwestycje środki, ale nie można 

znaleźć wykonawcy. 

 

Radna Irena Furmańska poprosiła, aby Wójt sprawdził, czy został rozstrzygnięty spór 

dotyczący ziemi, gdzie ma być wybudowany chodnik oraz czy został ogłoszony przetarg na to 

zadanie.  

 

Wójt zaproponował, aby Radna wystosowała pismo do Pani Starosty wspólnie z Panią Sołtys 

z Czechowa.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmił, iż była u Pani Starosty rozmawiała z nią, lecz nie ma 

efektów tej rozmowy i grupa mieszkańców z Czechowa jest gotowa pójść na najbliższe 

posiedzenie Rady Powiatu w tej sprawie. 

 

Wójt oznajmił, iż zadzwoni do Pani Starosty i przekaże jej tę informację.  

 

Radna Justyna Haliczyn zgłosiła, iż od kiedy nie jeżdżą pociągi to stoją na stacji autobusy  

i pojawił się problem z toaletami.  

 

Ad. 15 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 13
25

 posiedzenie Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa. 
 

 

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Krystosik            Stanisław Tokarski 
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