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Protokół nr 1/2018 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

5 grudnia 2018r. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej 

położonej w obrębie Wawrów – dz. Nr 155/3.  

4. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 

Wawrów.  

5. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie 

bezprzetargowym budynku mieszkalnego jednolokalowego wraz z budynkiem 

gospodarczym oraz gruntem, położonymi w Janczewie nr 91, na rzecz 

dotychczasowego Najemcy.  

6. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2019 rok na obszarze 

Gminy Santok.  

7. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku  

od nieruchomości.  

8. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku  

od środków transportowych.  

9. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Santok  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.  

10. Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

11. Zakończenie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner o godz. 13
00 

dokonał 

otwarcia posiedzenia komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja uczestniczyła  

w pełnym 9-osobowym składzie. Spoza Komisji udział wzięli: Wójt Gminy Paweł Pisarek, 

Sekretarz Gminy Krzysztof Karwatowicz, Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak, Kierownik 

RGKROŚ Halina Garczyńska.   

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 2 

Skarbnik zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad 3 projektów uchwał: 

1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2018. 

2. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029. 

3. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  

 

Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska zawnioskowała o wycofanie z porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 

Wawrów – dz. Nr 155/3. 
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Przewodniczący Komisji poddał pod głosowania wniosek o wprowadzenie do porządku 

obrad 3 projektów uchwał: 

1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2018. 

2. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029. 

3. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż jest za wprowadzeniem uchwały w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2018 oraz chwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2018-2029, natomiast nie należy podejmować dyskusji na temat  

uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego bez analizy budżetu.  

 

Skarbnik poinformował, iż uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego nijak 

się ma do budżetu na rok 2019, ponieważ trzeba będzie zrobić autopoprawkę  

z uwzględnieniem kredytu przy omawianiu budżetu, natomiast  przedmiotowy projekt jest 

konsekwencją zmian uchwały budżetowej, o których mówi uchwała wcześniejsza i tak samo 

zmiana WPF wynika ze zmiany uchwały budżetowej. Dlatego uchwały należy omówić 

 w komplecie.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku 

obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2018. 

 

Wynik głosowania: 

1) Tadeusz Boczula – za. 

2) Irena Furmańska – za. 

3) Justyna Haliczyn – za. 

4) Irena Kucharska – za. 

5) Ireneusz Kucner – za. 

6) Renata Nowosad – za. 

7) Krystyna Podsiadło – za. 

8) Renata Szostak – za. 

9) Marian Tomkiewicz – za. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowania wniosek o wprowadzenie do porządku 

obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-

2029. 

 

Wynik głosowania: 

1) Tadeusz Boczula – za. 

2) Irena Furmańska – za. 

3) Justyna Haliczyn – za. 

4) Irena Kucharska – za. 

5) Ireneusz Kucner – za. 

6) Renata Nowosad – za. 

7) Krystyna Podsiadło – za. 
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8) Renata Szostak – za. 

9) Marian Tomkiewicz – za. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowania wniosek o wprowadzenie do porządku 

obrad projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

 

Wynik głosowania: 

1) Tadeusz Boczula – za. 

2) Irena Furmańska – przeciw. 

3) Justyna Haliczyn – za. 

4) Irena Kucharska – za. 

5) Ireneusz Kucner – za. 

6) Renata Nowosad – za. 

7) Krystyna Podsiadło – za. 

8) Renata Szostak – za. 

9) Marian Tomkiewicz – za. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowania wniosek o wycofanie z porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 

Wawrów – dz. Nr 155/3. 

 

Wynik głosowania: 

1) Tadeusz Boczula – za. 

2) Irena Furmańska – za. 

3) Justyna Haliczyn – za. 

4) Irena Kucharska – za. 

5) Ireneusz Kucner – za. 

6) Renata Nowosad – za. 

7) Krystyna Podsiadło – za. 

8) Renata Szostak – za. 

9) Marian Tomkiewicz – za. 

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 

Wawrów.  

4. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie 

bezprzetargowym budynku mieszkalnego jednolokalowego wraz z budynkiem 

gospodarczym oraz gruntem, położonymi w Janczewie nr 91, na rzecz 

dotychczasowego Najemcy.  

5. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2019 rok na obszarze 

Gminy Santok.  
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6. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku  

od nieruchomości.  

7. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku  

od środków transportowych.  

8. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Santok  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.  

9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2018. 

10. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029. 

11. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

12. Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

13. Zakończenie posiedzenia. 

 

Komisja w drodze głosowania przyjęła porządek obrad ze zmianami. 

Wynik głosowania: 

1) Tadeusz Boczula – za. 

2) Irena Furmańska – za. 

3) Justyna Haliczyn – za. 

4) Irena Kucharska – za. 

5) Ireneusz Kucner – za. 

6) Renata Nowosad – za. 

7) Krystyna Podsiadło – za. 

8) Renata Szostak – za. 

9) Marian Tomkiewicz – za. 

 

Ad. 3 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów omówiła Pani 

Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska.  

 

Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska poinformowała, iż Radna Irena Furmańska 

zgłosiła dużą wątpliwość dotyczącą tego, czy Rada Gminy może nadać nazwę ulicy dla 

gruntu istniejącego jako rola, który nie jest  wpisany do ewidencji gruntów i budynków jako 

droga. Jednak z opinii Kancelarii Prawnej, która prowadzi obsługę prawną Urzędu wynika,  

iż przez drogę wewnętrzną należy rozumieć drogę, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu 

pojazdów. Ponad to  na podstawie aktualnego orzecznictwa Sądów Administracyjnych można 

wskazać, że do dróg wewnętrznych zalicza się drogi niezaliczone do kategorii dróg 

publicznych w szczególności takie drogi jak osiedlowe, drogi dojazdowe do gruntów rolnych 

i leśnych oraz obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców.  

Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż posiada inną opinie prawną. Pani Kierownik cały 

czas mówi o drodze wewnętrznej, a na dzień dzisiejszy przedmiotowa działka nie posiada 

statusu drogi. Radna odczytała fragment opinii prawnej „do uznania gruntu, terenu za drogę 

wystarczające jest by był przeznaczony na cele ruchu drogowego, co jest potwierdzone 

odpowiednim oznaczeniem w ewidencji gruntów i budynków. Drogą wewnętrzną będzie 

wydzielony grunt, działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako droga, o ile 
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został on uznany w odpowiedniej procedurze za część drogi publicznej przeznaczonej do 

ruchu drogowego”. Art. 8 ust. 1 ustawy o drogach publicznych wymienia przykładowe 

kategorie i według Radnej, aby uznać ten grunt za drogę to musi być dokonana procedura 

uznania, że grunt jest drogą.  

 

Radny Tadeusz Boczula stwierdził, iż zadaniem Radnych jest pomaganie mieszkańcom w 

granicach przepisów prawa i według opinii prawnej, którą przytoczyła Pani Kierownik 

RGKROŚ uchwała jest zgodna z prawem i powinna być przyjęta.  

 

Wójt poprosił o podjęcie uchwały, ponieważ dyskusja dotyczy dwóch odrębnych kwestii, 

pierwszą jest nadanie nazwy ulicy, a druga to kwestie techniczne związane z prawem 

budowlanym związanym z urządzeniem drogi. Wójt dodał, że rozumie intencje Radnej Ireny 

Furmańskiej, ponieważ często zdarza się, że właściciele gruntów sprzedają działki budowlane 

z udziałem w drodze. Natomiast kwestie związane ze zmianą zapisów w ewidencji są 

związane ze sposobem zmiany użytkowania i jeżeli miałyby tam nastąpić inwestycje drogowe 

to zmiana w ewidencji musiałaby być dokonana.  

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie  

Opinia Komisji 

Komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

1) Tadeusz Boczula – za. 

2) Irena Furmańska – przeciw. 

3) Justyna Haliczyn – za. 

4) Irena Kucharska – za. 

5) Ireneusz Kucner – za. 

6) Renata Nowosad – za. 

7) Krystyna Podsiadło – za. 

8) Renata Szostak – za. 

9) Marian Tomkiewicz – za. 

 

Ad. 4 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym budynku 

mieszkalnego jednolokalowego wraz z budynkiem gospodarczym oraz gruntem, położonymi 

w Janczewie nr 91, na rzecz dotychczasowego Najemcy omówiła Pani Kierownik RGKROŚ 

Halina Garczyńska.  

 

Radna Krystyna Podsiadło przedstawiła historię najemców związaną z przedmiotowym 

lokalem i poinformowała, że najemcy zastali lokal w bardzo złym stanie technicznym i gdyby 

nie oni to w dniu dzisiejszym lokal byłby ruiną. Najemcy wiele remontów dokonywali  

z własnych środków finansowych.  
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Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy jest toczone jakeś postępowanie 

wobec najemców. 

 

Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska odpowiedziała, że żadne postępowanie się 

nie toczy oraz dodała, że jest to prawdą, iż wkład finansowy w utrzymanie lokalu najemców 

był duży, jednak mimo to rzeczoznawca będzie ustalał cenę na podstawie stanu w jakim jest 

lokal na dzień dzisiejszy.  

 

Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, że jeżeli najemcy włożyli dużo własnych środków 

finansowym to należałoby się zastanowić nad jakimś upustem przy sprzedaży lokalu.  

 

Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska odpowiedziała, że zgodnie z procedurą 

najpierw należy podjąć uchwałę o sprzedaży, a jeżeli do niej dojdzie to kolejna uchwała 

będzie dotyczyła ewentualnej bonifikaty. 

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie  

Opinia Komisji 

Komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

1) Tadeusz Boczula – za. 

2) Irena Furmańska – za. 

3) Justyna Haliczyn – za. 

4) Irena Kucharska – za. 

5) Ireneusz Kucner – za. 

6) Renata Nowosad – za. 

7) Krystyna Podsiadło – wstrzymany. 

8) Renata Szostak – za. 

9) Marian Tomkiewicz – za. 

 

Ad. 5 

Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego za 2019 rok na obszarze Gminy Santok omówił Skarbnik. 

 

Treść uchwały wypracowanej przez Komisję stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie  

Opinia Komisji 

Komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

1) Tadeusz Boczula – za. 

2) Irena Furmańska – za. 

3) Justyna Haliczyn – za. 

4) Irena Kucharska – za. 

5) Ireneusz Kucner – za. 

6) Renata Nowosad – za. 
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7) Krystyna Podsiadło – za. 

8) Renata Szostak – za. 

9) Marian Tomkiewicz – za. 

 

Ad. 6 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 

omówił Skarbnik. 

 

Treść uchwały wypracowanej przez Komisję stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie odrębnie każdą ustaloną przez komisję 

stawkę. 

Opinia Komisji 

Komisja wyraziła pozytywną opinię do każdej stawki jednogłośnie – 9 głosami za.. 

 

Wynik głosowania: 

1) Tadeusz Boczula – za. 

2) Irena Furmańska – za. 

3) Justyna Haliczyn – za. 

4) Irena Kucharska – za. 

5) Ireneusz Kucner – za. 

6) Renata Nowosad – za. 

7) Krystyna Podsiadło – za. 

8) Renata Szostak – za. 

9) Marian Tomkiewicz – za. 

 

Ad. 7 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

omówił Skarbnik.  

 

Komisja po przeanalizowaniu uchwały nie wprowadziła zmian w stosunku do poprzedniej 

uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie  

Opinia Komisji 

Komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

1) Tadeusz Boczula – za. 

2) Irena Furmańska – za. 

3) Justyna Haliczyn – za. 

4) Irena Kucharska – za. 

5) Ireneusz Kucner – za. 

6) Renata Nowosad – za. 
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7) Krystyna Podsiadło – za. 

8) Renata Szostak – za. 

9) Marian Tomkiewicz – za. 

 

Ad. 8 

Projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Santok  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 omówił Sekretarz.  

 

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, iż w uzasadnieniu uchwały jest zapis, że roczny 

program współpracy jest uchwalany do 30 listopada roku poprzedzającego rok 

obowiązywania uchwały. 

 

Sekretarz oznajmił, iż z racji terminów rozpoczęcia pracy Rady w nowej kadencji do wyboru 

byłydwie drogi postępowania, albo złożyć projekt niniejszej uchwały na sesję, bez 

przepracowania jej przez Komisje lub złożyć projekt z naruszeniem terminu ustawowego,  

ale dając możliwość podjęcia dyskusji podczas prac Komisji. Pracownik referatu podjął 

decyzję o wykorzystaniu drugiej możliwości, biorąc pod uwagę fakt, iż termin wskazany  

w ustawie o pożytku publicznym ma charakter instruktywny, co oznacza, że jego uchybienie 

nie jest podstawą do stwierdzenia nieważności uchwały.  

 

Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, iż było jeszcze trzecie rozwiązanie i można było 

przystąpić do uchwalenia programu w październiku. Radna dodała, że zgodnie z ustawą  

o pożytku publicznym jest możliwość uchwalenia wieloletniego planu i w związku  

z powyższym Radna zwróciła się z pytaniem, dlaczego gmina nie korzysta z takiej 

możliwości. 

 

Wójt zasugerował, aby przedmiotowa uchwała została podjęta w przedstawionym kształcie,  

a przygotowując kolejną jest zdania, aby zrobić to w formie, o której powiedziała Radna Irena 

Furmańska, ponieważ przygotowanie uchwały z programem wieloletnim należy dokładnie 

przedyskutować ją pod kątem polityki gminy w zakresie współpracy z organizacjami 

pozarządowymi.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż czekała na taką wypowiedz Wójta i ze względu na to, 

iż nie otrzymała materiałów w terminie i nie miała możliwości dokładnej analizy uchwały,  

do której ma uwagi, nie chce jej blokować. Radna dodała, że będzie za tym,  

aby w przyszłym roku dokładnie przeanalizować uchwałę nie tylko pod kątem polityki gminy, 

ale również dlatego, że gmina przeznacza pieniądze, ale nie promuje się odpowiednio. 

Ponadto w przedłożony projekt uchwały zawiera błędy m.in. nie ma §12.  

 

Skarbnik oznajmił, iż w rozdziale 11 §14 jest błąd zamiast „Urzędu Gminy w Santoku” 

powinno być „Urzędu Gminy Santok” oraz w rozdziale 9 §12 wykreślony powinien być pkt 2.  
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Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, kto jest w komisji konkursowej  

z ramienia gminy i czy jakieś organizacje pożytku publicznego wniosły uwagi do programu. 

 

Wójt oznajmił, iż udzieli odpowiedzi na pytanie dotyczące składy Komisji po sprawdzeniu 

zarządzenia, natomiast żadna organizacja nie wniosła uwag.  

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały ze zmianami pod głosowanie  

Opinia Komisji 

Komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały ze zmianami. 

 

Wynik głosowania: 

1) Tadeusz Boczula – za. 

2) Irena Furmańska – za. 

3) Justyna Haliczyn – za. 

4) Irena Kucharska – za. 

5) Ireneusz Kucner – za. 

6) Renata Nowosad – za. 

7) Krystyna Podsiadło – za. 

8) Renata Szostak – za. 

9) Marian Tomkiewicz – za. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż w projekcie budżetu na 3 stronie wyodrębnione są 

wpływy z podatku leśnego, Radna zapytała co to jest podatek leśny i dlaczego Rada nie ustala 

stawki tego podatku. 

 

Wójt poinformował, że jeżeli Rada Gminy nie obniży stawki to jest ona na poziomie stawki 

maksymalnej. Natomiast niewątpliwie podatek leśny również powinien być przedmiotem 

pracy na posiedzeniu Komisji i Sesji.  

 

Przewodniczący ogłosił przerwę w celu przygotowania uchwały dotyczącej stawki podatku 

leśnego (godz. 15
30

). Po przerwie (godz. 15
40

) kontynuowano obrady zgodnie z porządkiem 

posiedzenia.  

 

Wójt poinformował, iż ustawa o podatku leśnym stanowi, że Rada Gminy może obniżyć 

kwotę stanowiącą średnią ceny sprzedaży drewna określoną w ust. 4 przyjmowaną jako 

podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy. W gminie Santok do tej pory stawka 

nie była obniżana, dlatego uchwała nie była przedkładana.  

 

Na wniosek Radnej Ireny Furmańskiej Wójt zobowiązał się przygotować projekt uchwały 

dotyczącej podatku leśnego lub opinię prawną do 10.12.2018r. 

 

Ad. 9 
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Uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2018 omówił 

Skarbnik. 

 

Po dyskusji Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie  

Opinia Komisji 

Komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

1) Tadeusz Boczula – za. 

2) Irena Furmańska – za. 

3) Justyna Haliczyn – za. 

4) Irena Kucharska – za. 

5) Ireneusz Kucner – za. 

6) Renata Nowosad – za. 

7) Krystyna Podsiadło – za. 

8) Renata Szostak – za. 

9) Marian Tomkiewicz – za. 

 

 

Ad. 10 

Uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029 omówił 

Skarbnik. 

 

Po dyskusji Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie  

Opinia Komisji 

Komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

1) Tadeusz Boczula – za. 

2) Irena Furmańska – za. 

3) Justyna Haliczyn – za. 

4) Irena Kucharska – za. 

5) Ireneusz Kucner – za. 

6) Renata Nowosad – za. 

7) Krystyna Podsiadło – za. 

8) Renata Szostak – za. 

9) Marian Tomkiewicz – za. 

 

Ad. 11 

Uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego omówił Skarbnik. 

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie  

Opinia Komisji 
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Komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

1) Tadeusz Boczula – za. 

2) Irena Furmańska – za. 

3) Justyna Haliczyn – za. 

4) Irena Kucharska – za. 

5) Ireneusz Kucner – za. 

6) Renata Nowosad – za. 

7) Krystyna Podsiadło – za. 

8) Renata Szostak – za. 

9) Marian Tomkiewicz – za. 

 

Ad. 12 

Podczas omawiania punktu 12 porządku obrad tj. informacje, zapytania, wolne wnioski głos 

zabrali: 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż zgłosił się do niej były mieszkaniec Czechowa, z 

którym doszło do pewnych uzgodnień w sprawie książki o Czechowie z Wójtem Józefem 

Ludniewskim oraz obecnym Wójtem i do dnia dzisiejszego pracownik wyznaczony do 

kontaktu nie podjął żadnych działań.  

 

Wójt poinformował, iż wyjaśni tę kwestię z pracownikiem Urzędu, natomiast miał okazji 

zapoznać się z opracowaniem dotyczącym Czechowa i uważa, że jest to ciekawa rzecz jednak 

należy się zastanowić, ponieważ jest to kosztowne przedsięwzięcie.  

 

Ad. 13 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 17
00 

 posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki. 
 

 

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Krystosik           Ireneusz Kucner 

 


