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Protokół nr 40/2018 

Komisja oświaty Kultury i Sportu 

z dnia 29 maja 2018r. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu nr 39.  

4. Ocena realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  za 2017r, 

5. Omówienie działalności FOPiDHZS za 2017r. 

6.  Informacje, zapytania, wolne wnioski. 

7. Zakończenie posiedzenia.  

 

Ad. 1 

Przewodniczący Komisji Damian Kochmański o godz. 10
10 

dokonał otwarcia posiedzenia 

witając wszystkich przybyłych i stwierdzając quorum. Komisja uczestniczyła w pełnym 5 

osobowym składzie. Spoza Komisji udział wzięli: Z-ca Wójta Bogumił Ciborski, Skarbnik 

Gminy Andrzej Szymczak oraz Prezes Fundacji Ochrony Przyrody i dóbr Historycznych 

Ziemi Santockiej Stanisław Tokarski. 

 Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 2  

Przewodniczący Komisji zaproponował zmianę w porządku obrad polegającą na 

wprowadzeniu dwóch projektów uchwał: 

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

i Archeologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (projekt 1) – jako punkt 7. 

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

Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim (projekt 2) – jako punkt 7. 

 

Komisja poprzez głosowanie wprowadziła projekt uchwały nr 1 jednogłośnie – 5 głosami 

za. 

Komisja poprzez głosowanie wprowadziła projekt uchwały nr 2 jednogłośnie – 5 głosami 

za. 

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu nr 39.  

4. Ocena realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  za 2017r. 

5. Omówienie działalności FOPiDHZS za 2017r. 

6. Projekt uchwały w sprawie przyznania Medalu Gminy Santok dla Instytutu Etnologii i 

Archeologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (projekt 1). 
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7. Projekt uchwały w sprawie przyznania Medalu Gminy Santok dla Muzeum 

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

8.  Informacje, zapytania, wolne wnioski. 

9. Zakończenie posiedzenia.  

 

Komisja poprzez głosowanie przyjęła porządek obrad ze zmianami jednogłośnie – 5 

głosami za. 

 

Ad. 3  

Komisja przyjęła protokół nr 39/2018 jednogłośnie – 5 głosami za. 

 

Ad. 4 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  za 2017r. 

omówił Skarbnik Gminy. 

 

Treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Skarbnik poinformował, iż w sprawozdaniu jest pomyłka w wypłaconej kwocie  

– prawidłowa kwota to 169 885 zł, pomyłka jest również w tabeli w kwocie dofinansowania, 

która została przyznana w pierwszym konkursie  dla klubu UKS Wawrów – prawidłowa 

kwota to 8 000 zł. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, dlaczego dotacja dla klubu UKS 

Wawrów została zmniejszona o 1000 zł w stosunku do proponowanej kwoty. 

 

Skarbnik poinformował, iż podejrzewa, że kwota dotacji wpisana w tabeli jako proponowana 

9 000 zł także jest błędna i powinno być 8 000 zł. Proponowana kwota jest to propozycja 

kwoty dotacji, którą określa komisja konkursowa w trakcie konkursu powołana przez Wójta. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, kto był w składzie komisji konkursowej. 

 

Skarbnik poinformował, że do każdego konkursu Wójt zarządzeniem powołuje nową 

komisje, a w składzie komisji w konkursie, o który zapytała Radna Krystyna Rajczyk była 

Joanna Rogoza-Chojnacka, Joanna Krystosik i Alicja Cierach.  

 

Przewodniczący Komisji poddał przedłożone sprawozdanie ze zmianami pod głosowanie 

Opinia Komisji 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do przedłożonego sprawozdania  

głosami – 3 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące. 

 

Ad. 5  

Sprawozdanie z działalności FOPiDHZS za 2017r. przedstawił Prezes Fundacji Stanisław 

Tokarski. 
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Treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Prezes Fundacji Stanisław Tokarski ponad to poinformował, iż: 

  wydobywanie kruszywa nie poprawia się, dlatego Zarząd Fundacji ma w planach 

likwidację żwirowi i Fundacji, 

 są podmioty zainteresowane kupnem wyrobiska, jednak Zarząd Fundacji chce 

sprzedać żwirownie podmiotowi, który zagospodaruje teren w taki sposób, aby 

mieszkańcy gminy mogli z niego korzyść, m.in. zainteresowany jest Wojewódzki 

Związek Łowiecki,  który planuje wybudować kompleks rekreacyjno-szkoleniowo-

strzelecki. 

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, że koszty utrzymania żwirowni wzrosły, a przychody  

z tytułu wydobycia kruszywa spadły. Radna zwróciła się z pytaniem, czy to nie powinno mieć 

zależności.  

 

Prezes Fundacji Stanisław Tokarski poinformował, że wyższe koszty są związane głównie 

ze wzrostem cen za usługi geologiczne.  

 

Przewodniczący Komisji poddał przedłożone sprawozdanie pod głosowanie 

Opinia Komisji 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do przedłożonego sprawozdania 

głosami – 4 za, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

 

Ad. 6 

Projekt uchwały w sprawie przyznania Medalu Gminy Santok dla Instytutu Etnologii  

i Archeologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie omówił Z-ca Wójta. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały 

Opinia Komisji 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały głosami – 5 za, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących. 

 

Ad. 7 

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

Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim omówił Z-ca Wójta. 

 

Z- ca Wójta poinformował, że medale zostaną wręczone na uroczystej konferencji 8 czerwca 

2018r. w ramach Dni Grodu Santok. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały 

Opinia Komisji 
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały głosami – 5 za, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących. 

 

Ad. 8  

Podczas omawiania punktu 8 porządku obrad tj. informacje, zapytania, wolne wnioski głos 

zabrali: 

 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, czy zostało coś wyjaśnione w sprawie 

montażu piłkochwytów na boiskach. 

 

Skarbnik oznajmił, iż według ostatnio pozyskanych informacji ma wiedzę, że został 

wyznaczony termin spotkania wykonawcy z Wójtem i osobą odpowiedzialną za inwestycje  

w Urzędzie, jednak do spotkania nie doszło, ponieważ wykonawca na nie nie przybył. 

 

Radny Radosław Wołoszczuk zwrócił się z pytaniem, czy wykonawcy zostały wypłacone 

już jakieś środki. 

 

Skarbnik odpowiedział, że nie,  

 

Ad. 9 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu w związku z wyczerpaniem porządku 

posiedzenia, zamknął o godz. 11
10

 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.  

 

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Krystosik          Damian Kochmański  

 

 

 

 


