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Protokół nr 8/2019 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

Protokół nr 7/2019 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

 18 kwietnia 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. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy.  

4. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej 

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

5. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę 

Santok nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 239/4, obr. Santok.  

6. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie określenia warunków bonifikaty od ceny 

sprzedaży budynku mieszkalnego jednolokalowego położonego w miejscowości 

Janczewo.  

7. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Gorzowskiemu.  

8. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Lubuskiemu.  

9. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Santok na rok 2019.  

10. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Santok na lata 2019 – 2035.  

11. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, w oddziałach 

przedszkolnych, w publicznych szkołach podstawowych oraz w innej publicznej 

formie wychowania przedszkolnego wprowadzonych przez Gminę Santok. 

12. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.  

13. Stanowisko w sprawie sprawozdania z realizacji działań obrony cywilnej za 2018 rok.  

14. Stanowisko w sprawie sprawozdania z realizacji wydatków i zbiorczego zestawienia 

informacji o ochotniczych strażach pożarnych w Gminie Santok za 2018 rok.  

15. Przedstawienie planu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz przeciwpowodziowego 

Gminy Santok.  

16. Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

17. Zakończenie posiedzenia. 
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Ad. 1 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner  o godz. 10
05 

dokonał 

otwarcia posiedzenia wspólnej komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja Budżetu 

 i Gospodarki uczestniczyła w 8 osobowym składzie (nieobecna 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, Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak Sekretarz Gminy 

Krzysztof Karwatowicz, Kierownik OPS Anita Łukowiak, Kierownik RRG Daniel 

Drożdzewski, Kierownik ROA Alicja Cierach, Z-ca Kierownika RGKROŚ Katarzyna 

Kokocińska Podinspektor ds. Obrony Cywilnej Łukasz Bak oraz Gminny Komendant 

Ochrony Przeciwpożarowej Bartłomiej Mądry. 

 Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki zaproponował siebie, jako osobę 

prowadzącą posiedzenie Komisji. 

Członkowie obu Komisji nie wnieśli sprzeciwu i wybrali Radnego Ireneusza Kucnera na 

Przewodniczącego obrad Komisji Budżetu i Gospodarki oraz  Komisji ds. Społecznych 

 i Oświatowych.  

Przewodniczący Komisji zaproponował przesunięcie pkt 14 i 15 w miejsce 3 i 4.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zawnioskowała, aby do porządku powiedzenia wprowadzić temat  

oświaty w gminie w związku ze strajkiem nauczycieli oraz z ostatnim incydentem związanym 

z oświatą, który miał miejsce w miejscowości Wawrów. 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, iż temat, który zgłosiła Radna Krystyna Rajczyk 

zostanie poruszony w pkt 16 porządku obrad tj. Informacje, zapytania, wolne wnioski. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem na jakiej podstawie zostało zwołane 

wspólne posiedzenie Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, iż tematy związane z bezpieczeństwem dotyczą obu 

komisji, a statut gminy przewiduje wspólne posiedzenia. 

 

Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, iż łączenie Komisji jest niezgodne z prawem, 

ponieważ ustawa o samorządzie gminny nie przewiduje takiej możliwości oraz przytoczyła 

fragment wyroku sądowego i poprosiła, aby Przewodnicząca Rady pisemnie odniosła się do 

jej wypowiedzi. Ponadto Radna zawnioskowała o wykreślenie z porządku posiedzenia pkt 15 

tj.  Przedstawienie planu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz przeciwpowodziowego 

Gminy Santok, ponieważ materiały w tym zakresie nie zostały dostarczone w statutowym 
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terminie oraz pkt 5, ponieważ nabycie przedmiotowej nieruchomości związane jest z planem 

bezpieczeństwa, a także pkt 14.  

 

Wójt oznajmił, iż zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego 

należy do zadań Wójta i jest to jego kompetencją, jednak Wójtowi zależy na tym, aby Radni 

zapoznali się z opracowanym programem i jest to materiał, który nie będzie podlegał 

zaopiniowaniu przez Radnych. Wójt poprosił, aby nie wykreślać programu z porządku obrad, 

a jedynie przenieść go jako pierwszy temat, aby Komisja mogła się z nim zapoznać przed 

zaopiniowaniem uchwały dotyczącej zakupu działki. Ponadto Wójt poinformował, iż wspólne 

posiedzenia Komisji są zgodne ze Statutem gminy, który jest obowiązujący i nie było 

żadnych rozstrzygnięć, ani wyroków sądowych co do jego niezgodności z prawem.  

 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie  przesunięcie pkt 15 w miejsce pkt 3.  

Komisja w drodze głosowania wprowadziła zmianę do porządku obrad głosami: 7 za, 2 

przeciw, 1  wstrzymany. 

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przedstawienie planu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz przeciwpowodziowego 

Gminy Santok.  

4. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy.  

5. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej 

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

6. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę 

Santok nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 239/4, obr. Santok.  

7. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie określenia warunków bonifikaty od ceny 

sprzedaży budynku mieszkalnego jednolokalowego położonego w miejscowości 

Janczewo.  

8. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Gorzowskiemu.  

9. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Lubuskiemu.  

10. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Santok na rok 2019.  

11. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Santok na lata 2019 – 2035.  

12. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, w oddziałach 

przedszkolnych, w publicznych szkołach podstawowych oraz w innej publicznej 

formie wychowania przedszkolnego wprowadzonych przez Gminę Santok. 
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13. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.  

14. Stanowisko w sprawie sprawozdania z realizacji działań obrony cywilnej za 2018 rok.  

15. Stanowisko w sprawie sprawozdania z realizacji wydatków i zbiorczego zestawienia 

informacji o ochotniczych strażach pożarnych w Gminie Santok za 2018 rok.  

16. Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

17. Zakończenie posiedzenia. 

 

Komisja w drodze głosowania przyjęła porządek posiedzenia ze zmianami głosami: 8 za, 

1 przeciw, 1 wstrzymujący. 

 

Ad. 3 i Ad. 15 

Przedstawienie planu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz przeciwpowodziowego 

Gminy Santok.  

 

Informację w tym zakresie przedstawił Gminny Komendant Ochrony Przeciwpożarowej 

Bartłomiej Mądry 

Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, jakie będą koszty realizacji projektu i jak 

to się ma do kosztów związanych z doposażaniem pozostałych jednostek.  

 

Gminny Komendant Ochrony Przeciwpożarowej Bartłomiej Mądry udzielił odpowiedzi, 

że budowa nowej remizy to koszt około miliona złotych, a wyposażenie będzie przeniesione z 

obecnych remiz. Nową remizę należy także wybudować w Janczewie, ponieważ koszty 

związane z remontem obecnej mogą być wyższe niż budowa nowej, a będzie to koszt poniżej 

miliona. Pozostałe większe0 wydatki związane z doposażeniem jednostek to:  

- remont remizy w Starym Polichnie ok. 200 000 zł, remont samochodu ok.  100 000 zł, zakup 

urządzenia alarmującego ok 8 000 zł, 

- budowa garażu w Wawrowie  

 

Wójt oznajmił, że sprawuje funkcje Wójta od 5 miesięcy i za jeden z głównych celów obrał 

poprawę bezpieczeństwa mieszkańców z terenu gminy, aby zrealizować cel, zaprosił do 

współpracy specjalistę, Pana Bartłomieja Mądrego, któremu podziękował za dobrą  

współpracę.  

 

Ad. 4 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy.  

 

Projekt uchwały omówiła Pani Z-ca Kierownika RGKROŚ Katarzyna Kokocińska. 
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Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, dlaczego nie będzie przetargu w związku 

z uchwałą oraz na jakiej podstawie Rada Gminy wyraża zgodę na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy, ponieważ z podstawy prawnej wskazanej w projekcie to nie wynika.  

 

Z-ca Kierownika RGKROŚ Katarzyna Kokocińska udzieliła odpowiedzi, że Wójt ma 

prawo dotychczasowemu dzierżawcy wydzierżawić działkę, bez przetargu.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1) Renata Szostak – wstrzymany 

2) Ireneusz Kucner – wstrzymany 

3) Zbigniew Łukasiewicz – za 

4) Krystyna Podsiadło – wstrzymany 

5) Krystyna Rajczyk – za 

6) Marian Tomkiewicz – za 

7) Tomasz Żarski – za. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1) Tadeusz Boczula – przeciw 

2) Irena Furmańska – za 

3) Irena Kucharska – wstrzymany 

4) Ireneusz Kucner – wstrzymany 

5) Renata Nowosad – za 

6) Krystyna Podsiadło – wstrzymany 

7) Renata Szostak - wstrzymany 

8) Marian Tomkiewicz – za. 

 

Ad. 5 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej 

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

 

Ad. 6 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę 

Santok nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 239/4, obr. Santok.  

 

Ad. 7 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie określenia warunków bonifikaty od ceny 

sprzedaży budynku mieszkalnego jednolokalowego położonego w miejscowości Janczewo.  
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Ad. 8 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Gorzowskiemu.  

 

 

Ad. 9 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Lubuskiemu.  

 

Ad. 10 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na 

rok 2019.  

 

Ad. 11 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Santok na lata 2019 – 2035.  

 

Ad. 12 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, w oddziałach przedszkolnych, w 

publicznych szkołach podstawowych oraz w innej publicznej formie wychowania 

przedszkolnego wprowadzonych przez Gminę Santok. 

 

Ad. 13 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.  

 

Ad. 14 

Stanowisko w sprawie sprawozdania z realizacji działań obrony cywilnej za 2018 rok.  

 

Ad. 15 

Stanowisko w sprawie sprawozdania z realizacji wydatków i zbiorczego zestawienia 

informacji o ochotniczych strażach pożarnych w Gminie Santok za 2018 rok.  

 

Ad. 16 

Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Ad. 17 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 14
10

 posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki. 
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Protokolant         Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Krystosik           Ireneusz Kucner 

 

 

 


