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Protokół nr 11/2019 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

Protokół nr 9/2019 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

17 czerwca 2019r. 

 

 

Komisja Budżetu i Gospodarki w związku z tematyką posiedzenia obradowała wspólnie 

z Komisją ds. Społecznych i Oświatowych. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 4/2019 Komisji ds. Społecznych i Oświatowych, protokołu  

nr 5/2019, 6/2019 oraz 7/2019 Komisji Budżetu i Gospodarki. 

4. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. 

(projekt 4) 

5. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz wsparcia Policji  

z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych patroli policji pełnionych przez 

Komendę Miejską Policji w Gorzowie Wlkp. (projekt 5) 

6. Raport o stanie gminy za 2018 rok. 

7. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Santok wotum 

zaufania. (projekt 1) 

8. Stanowisko w sprawie wykonania budżetu gminy za 2018r. w tym informacja na 

temat umorzeń podatków oraz ich ściągalności.  

9. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za 2018 rok, (projekt 2) 

10. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy 

Santok z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. (projekt 3) 

11. Informacja o działalności GOK w Santoku oraz Gminnych Bibliotek w Santoku  

i Lipkach Wielkich.  

12. Informacje, zapytania, wolne wnioski. 

13. Zakończenie posiedzenia. 
 

Ad. 1  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner  o godz. 13
20 

dokonał 

otwarcia posiedzenia wspólnej komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja Budżetu  

i Gospodarki uczestniczyła w 6 osobowym składzie (nieobecna Radna Irena Furmańska, 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska, Radny Tadeusz Boczula). Komisja ds. 

Społecznych i Oświatowych uczestniczyła w 8 osobowym składzie (nieobecna Radna 

Mirosława Porańczyk). Spoza Komisji udział wzięli: Wójt Gminy Paweł Pisarek, Z-ca Wójta 

Gminy Damian Kochmański, Sekretarz Gminy Krzysztof Karwatowicz, Skarbnik Gminy 

Andrzej Szymczak, Dyrektor GOK Pani Sylwia Dobrzyńska, Kierwonik OPS Pani Anita 

Łukowiak, Kierownik RGKROŚ Pani Halina Garczyńska, Kierownik ROA Pani Alicja 

Cierach, Kierownik RBF Pani Marzanna Kuziak, Kierownik CUW Pani Dagmara Kowalicka-

http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_06/BIPF56EAAFB553021Z/projekt_1-46.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_06/BIPF56EAAFB553021Z/projekt_1-46.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_06/BIPF56EAAFB5D009FZ/projekt_2-46.pdf
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Szymczak, Z-ca Kierownika USC Pani  Krzysztofa Sikorska, Kierownik RRG Daniel 

Drożdżewski oraz Radna Renata Nowosad.  

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki zaproponował siebie jako osobę 

prowadzącą posiedzenie Komisji. 

Komisja nie wniosła uwag do propozycji.  

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

Komisje przedstawiony porządek obrad przyjęła jednogłośnie -  10 głosami za. 

 

Ad. 3 

Przyjęcie protokołu nr 4/2019 Komisji ds. Społecznych i Oświatowych, protokołu  

nr 5/2019, 6/2019 oraz 7/2019 Komisji Budżetu i Gospodarki. 

 

Protokół nr 5/2019 Komisji Budżetu i Gospodarki Komisja przyjęła jednogłośnie – 6 

głosami za. 

 

Protokół nr 4/2019 Komisji ds. Społecznych i Oświatowych przyjęła jednogłośnie – 8 

głosami za. 

 

Protokół nr 6/2019 Komisji Budżetu i Gospodarki Komisja przyjęła jednogłośnie – 6 

głosami za. 

 

Protokół nr 7/2019 Komisji Budżetu i Gospodarki Komisja przyjęła jednogłośnie – 6 

głosami za. 

 

Ad. 4 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. (projekt 4) 

 

Projekt uchwały omówił Kierownik RRG Daniel Drożdzewski. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Justyna Haliczyn - za 

2. Irena Kucharska – za 

3. Ireneusz Kucner – za 

4. Krystyna Podsiadło – za 

5. Renata Szostak - za 

6. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Renata Szostak – za 
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2. Ireneusz Kucner – za 

3. Zbigniew Łukasiewicz – za 

4. Krystyna Podsiadło – za. 

5. Krystyna Rajczyk – za. 

6. Katarzyna Szafrańska - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za 

 

Ad. 5 

Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz wsparcia Policji  

z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych patroli policji pełnionych przez 

Komendę Miejską Policji w Gorzowie Wlkp. (projekt 5) 

 

Projekt uchwały omówił Wójt. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z następującymi pytaniami: 

- dlaczego dofinansowanie wynosi 10 tyś., a nie np. 5 tyś.?  

- jaka będzie treść porozumienia wskazanego w uchwale? 

- kiedy będzie realizowane porozumienie? 

- ile kosztuje jeden patrol policji? 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż  

- kwota została ustalona z Komendantem i takie kwoty również przeznaczają inne gminy, 

- porozumienie będzie określało ilość patroli ` i kwotę przekazaną policji, 

- Wójt chciałby, aby w lipcu zostało podpisane porozumienie, 

- jeden dyżur policjanta kosztuje 250 zł, a patrole będą dwuosobowe. 

 

Radna Mirosława Porańczyk dołączyła do posiedzenia Komisji (godz. 13
35

). Od tego 

momentu Komisja ds. Społecznych i Oświatowych obradowała w 9 osobowym składzie, co 

stanowi pełny skład Komisji. 

 

Radna Irena Kucharska wyraziła zdanie, iż większa ilość patroli jest bardzo potrzebna.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Justyna Haliczyn - za 

2. Irena Kucharska – za 

3. Ireneusz Kucner – za 

4. Krystyna Podsiadło – za 

5. Renata Szostak - za 

6. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 
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1. Renata Szostak – za 

2. Ireneusz Kucner – za 

3. Zbigniew Łukasiewicz – za 

4. Krystyna Podsiadło – za 

5. Mirosława Porańczyk – za 

6. Krystyna Rajczyk – za 

7. Katarzyna Szafrańska - za 

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za. 

 

 

Ad. 6 

Raport o stanie gminy za 2018 rok. 

 

Raport omówił Sekretarz. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, co wchodzi w skład zespołu 

edukacyjnego w Janczewie. 

 

Sekretarz udzielił odpowiedzi, iż w strategii rozwoju gminy, którą przyjmowała Rada 

poprzedniej kadencji jest zespół edukacyjny, który składa się z przedszkola i szkoły 

podstawowej. Ponadto odczytał fragment strategii rozwoju gminy. 

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż na stronie 107 raportu jest informacja o doświetleniu 

ul. Wiśniowej w Wawrowie i jest to raczej błąd, ponieważ nie ma takiej ulicy. 

 

Ustalono, iż w Raporcie jest błąd, zamiast ul. Wiśniowej powinna być ul.  Malinowa 

 

Radna Renata Nowosad zwróciła się z pytaniem, czy jest możliwe, że fundusz sołecki  

w Mąkoszycach nie został wykonany. 

 

Sekretarz udzielił odpowiedzi, że jest to możliwe i wykonanie funduszu sołeckiego  

w Mąkoszycach stanowi 0%. 

 

Ad. 7 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Santok wotum 

zaufania. (projekt 1) 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Justyna Haliczyn - za 

2. Irena Kucharska – za 

3. Ireneusz Kucner – za 

4. Krystyna Podsiadło – za 

http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_06/BIPF56EAAFB553021Z/projekt_1-46.pdf
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5. Renata Szostak - za 

6. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Renata Szostak – za 

2. Ireneusz Kucner – za 

3. Zbigniew Łukasiewicz – za 

4. Krystyna Podsiadło – za 

5. Mirosława Porańczyk – za 

6. Krystyna Rajczyk – za 

7. Katarzyna Szafrańska - za 

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za. 

 

Ad. 8 

Stanowisko w sprawie wykonania budżetu gminy za 2018r. w tym informacja na temat 

umorzeń podatków oraz ich ściągalności.  

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018 omówił Skarbnik. 

Treść sprawozdania oraz informacji na temat umorzeń podatków stanowią załączniki do 

protokołu. 

 

W trakcie omawiania sprawozdania pytania zadawali Radni w osobach: 

Radna Irena Kucharska, Radny Zbigniew Łukasiewicz, Radna Krystyna Podsiadło, na które 

szczegółowych wyjaśnień udzielił Skarbnik Gminy. 

Radni nie wnieśli uwag do wyjaśnień Skarbnika 

 

Następnie Skarbnik omówił informację na temat umorzeń podatków. 

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz zwrócił się z pytaniem, czy z podatkiem od środków 

transportowych zalega jedna osoba, czy na tę kwotę składa się kilka osób.  

 

Skarbnik poinformował, iż jest to kilka osób i prowadzone jest w stosunku do nich 

postępowanie egzekucyjne. 

 

Ad. 9 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 

2018 rok.  (projekt 2) 

Projekt uchwały omówił Skarbnik przedstawiając pozytywną  opinie Regionalnej Izby 

Obrachunkowej nr 200/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 w sprawie wydania opinii o 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Santok za 2018 rok wraz z informacją o stanie 

mienia.  

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_06/BIPF56EAAFB553021Z/projekt_1-46.pdf
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Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Justyna Haliczyn - za 

2. Irena Kucharska – za 

3. Ireneusz Kucner – za 

4. Krystyna Podsiadło – za 

5. Renata Szostak - za 

6. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Renata Szostak – za 

2. Ireneusz Kucner – za 

3. Zbigniew Łukasiewicz – za 

4. Krystyna Podsiadło – za 

5. Mirosława Porańczyk – za 

6. Krystyna Rajczyk – za 

7. Katarzyna Szafrańska - za 

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za. 

 

Ad. 10 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy 

Santok z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. (projekt 3) 

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Justyna Haliczyn - za 

2. Irena Kucharska – za 

3. Ireneusz Kucner – za 

4. Krystyna Podsiadło – za 

5. Renata Szostak - za 

6. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Renata Szostak – za 

2. Ireneusz Kucner – za 

3. Zbigniew Łukasiewicz – za 

4. Krystyna Podsiadło – za 

5. Mirosława Porańczyk – za 

http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_06/BIPF56EAAFB5D009FZ/projekt_2-46.pdf
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6. Krystyna Rajczyk – za 

7. Katarzyna Szafrańska - za 

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za. 

 

Ad. 11 

Informacja o działalności GOK w Santoku oraz Gminnych Bibliotek w Santoku  

i Lipkach Wielkich.  

 

Informację przedstawiła Pani Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska. 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Tomasz Żarski zwrócił się z pytaniem, dlaczego był tak niewielki zwrot środków  

z dotacji w ramach projektu polsko-niemieckiego „plener malarski”.  

 

Dyrektor GOK Sylwia Dobryńska udzieliła odpowiedzi, iż odbywa się to w ten sposób,  

że GOK musi całą kwotę wyłożyć, a zwracana jest ona w kilku transzach. Nie zwrócona jest 

jeszcze cała kwota, ponieważ na plener malarski otrzymano dofinansowanie na całość 

zadania.  

 

Radna Irena Kucharska pogratulowała Pani Dyrektor GOK za dobrą pracę na rzecz kultury 

w gminie.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożoną informację. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do przedłożonej informacji. 

Wyniki głosowania: 

 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Justyna Haliczyn - za 

2. Irena Kucharska – za 

3. Ireneusz Kucner – za 

4. Krystyna Podsiadło – za 

5. Renata Szostak - za 

6. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Renata Szostak – za  

2. Ireneusz Kucner – za 

3. Zbigniew Łukasiewicz – za 

4. Krystyna Podsiadło – za 

5. Mirosława Porańczyk – za 

6. Krystyna Rajczyk – za 

7. Katarzyna Szafrańska - za 
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8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za. 

 

Ad. 12 

Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radna Irena Kucharska zwróciła się z pytaniem, kiedy będzie zamontowana siłownia na 

świeżym powietrzu na promenadzie. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, że siłownia będzie zamontowana jesienią, a prace zostaną 

rozpoczęte latem.  

 

Radna Irena Kucharska poprosiła, aby przy montażu kamer na muzeum jedną ustawić tak, 

aby obejmowała plac zabaw oraz aby zabezpieczyć  parking przy GOK, który należy 

dodatkowo oświetlić. Ponadto Radna zwróciła się z pytaniem, kiedy będzie czynna siłownia 

w Santoku. 

 

Dyrektor GOK Sylwia Dobryńska udzieliła odpowiedzi, że siłownia nie będzie czynna 

przez okres wakacyjny, zostanie otwarta we wrześniu.  

 

Wójt udzielił odpowiedzi, że uważa, że przy muzeum należy zrobić kamerę, 30 maja Wójt 

wraz z Panią Wice Dyrektor i Panią Małgorzatą Pytlak  byli u Pani Marszałek, aby przekazać 

zapotrzebowanie na dokończenie zakupów i wyposażenia muzeum oraz działań 

edukacyjnych, co nie zostało ujęte w projekcie, ponieważ temat ma stanąć na Zarządzie 

Województwa  jest szansa na otrzymanie dofinansowania. W kwestii parkingu Wójt oznajmił, 

iż należy się zastanowić nad terenem wokół mariny m.in. odgrodzić od parkingu, wpłynąć na 

właściciela sklepu, aby uporządkował zaplecze oraz zamontować oświetlenie. 

 

Radna Krystyna Podsiadło zwróciła się z pytaniem, kiedy strażacy w Janczewie otrzymają 

folię do zabezpieczenia remizy oraz zgłosiła potrzebę skoszenia cmentarza. 

 

Kierownik RRG Daniel Drożdżewski poinformował, że jeżeli chodzi o naprawę dachu to 

gmina czeka na pozwolenie na budowę. Przygotowano już dokumentację przetargową  

i niezwłocznie po otrzymaniu pozwolenia, które powinno być w czerwcu, podjęte zostaną 

działania.  

 

Wójt poinformował, że jeżeli w czerwcu zostanie ogłoszony przetarg to należy się zastanowić 

nad tym, czy zasadne jest teraz zakupywanie foli oraz oznajmił, iż kierownik RRG oraz 

pracownik Urzędu Łukasz Bak ocenią stan dachu 
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Radna Krystyna Podsiadło zwróciła się z pytaniem, jak daleko posunięte są prace związane 

z wykonaniem funduszu sołeckiego na 2019 rok. 

 

Kierownik RRG Daniel Drożdżewski poinformował, że referat jest na etapie przygotowania 

zapytania ofertowego do projektanta, dlatego wspólnie z Radną należy ustalić dokładny 

zakres prac i budżet jakim sołectwo dysponuje.  

 

Radna Krystyna Podsiadło zgłosiła, iż na przystanku w Janczewie jest zbita szyba oraz 

zwróciła się z pytaniem, kto jest odpowiedzialny za koszenie na terenie sołectw. 

 

Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska poinformowała, iż nie dysponuje pracownikami, 

którym mogłaby zlecić koszenie, dlatego jeżeli sołtysi mają w swoich miejscowościach 

kogoś, kto chciałby podjąć się tego to zostanie z nimi zawarta umowa zlecenie.  

 

Ad. 13 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 16
20

 posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki. 
 

 

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Krystosik           Ireneusz Kucner 

 

 


