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Protokół nr 24/2019 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

19 grudnia 2019r. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr16/2019, 17/2019, 18/2019. 

4. Informacja o stanie realizacji zadań dotyczących odpadów i utrzymania czystości oraz 

porządku publicznego. 

5. Opracowanie i przyjęcie planu Komisji na 2020 rok. 

6. Informacje, zapytania, wolne wnioski. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner  o godz. 12
05 

dokonał 

otwarcia posiedzenia wspólnej komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja Budżetu  

i Gospodarki uczestniczyła w 6 osobowym  składzie (nieobecni Radni: Magdalena 

Rzeczycka-Więckowska, Renata Szostak, Marian Tomkiewicz). Spoza Komisji udział wzięli: 

Z-ca Wójta Damian Kochmański, Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Komisje w drodze głosowania przyjęły porządek obrad. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

 

 

Ad. 3 

Przyjęcie protokołu nr 16/2019, 17/2019, 18/2019.. 

 

Komisja w drodze głosowania przyjęła protokół nr 16/2019. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn - za 
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4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

 

Komisja w drodze głosowania przyjęła protokół nr 17/2019. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – przeciw 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

 

Radna Irena Furmańska odniosła się do protokołu nr 18/2019 i oznajmiła, iż poczynione 

zapisy są zgodnie z przebiegiem, natomiast wypowiedz Przewodniczącej Rady jest 

nieprawdą, dlatego Radna przyniesie interpelację z 8 sierpnia 2019r., ponieważ 

Przewodnicząca zacytowała inne pismo, a Radna odczytała fragment niniejszej interpelacji 

dotyczący protokołu „Ponieważ tematy będące moimi pytaniami w trybie interpelacji nie 

zostały wpisane do protokołu nr 9/2019 z posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki proszę  

o uzupełnienie protokołu o stosowne zapisy”. 

 

Komisja w drodze głosowania przyjęła protokół nr 18/2019. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – przeciw 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

 

Ad. 4 

Informacja o stanie realizacji zadań dotyczących odpadów i utrzymania czystości oraz 

porządku publicznego. 

 

Przewodniczący Komisji oznajmił, iż punkt ponownie znalazł się w porządku obrad 

Komisji, ponieważ na ostatnim posiedzeniu Komisja poprosiła o uzupełnienie informacji, co 

zostało uczynione przez Biuro Związku Celowego Gmin MG-6. 

 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż zadania dotyczące odpadów i utrzymania czystości 

oraz porządku publicznego nie należą jedynie do MG-6, ale również do Wójta i w materiałach 
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nie ma sprawozdania z realizacji zadań należących do Wójta. Ponad to Radna uważa, że MG-

6 nie wykonała swoich zadań dotyczących gminy Santok, ponieważ sprawozdanie dotyczy 

innych gmin.  

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż wydaje mu się, że nie ma przepisów, z których wynika 

że MG-6 musi przygotowywać sprawozdania, a Rada Gminy, nie może takiego obowiązku 

narzucać.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż ten obowiązek wynika z porozumienia zawartego  

z MG-6, na którego podstawie gmina przekazuje swoje zadania MG-6.  

 

Radna Irena Kucharska oznajmiła, iż czytając sprawozdanie przygotowane przez MG-6, 

stwierdza, iż wszystkie opisane czynności dotyczyły gminy Santok, jedynie nie wymieniono 

Santoka w działaniach związanych z kontrolą. 

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż jednoznacznie należy stwierdzić, że MG-6 po wielu 

zmianach swoich przedstawicieli i dyrektorów realizuje swoje zadania dużo lepiej w 

porównaniu do początków swojego funkcjonowania. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż również uważa, że po zmianie Dyrektora  MG-6 

funkcjonuje lepiej, ale nadal są nieczystości wyciągane z szamb i wylewane na pola i to co 

stwierdzono po kontrolach np. w Kłodawie, ma również miejsce na terenie gminy Santok. Są 

przepisy, które muszą być realizowane, bo jeżeli nie będą  to nasze środowisko będzie nadal 

zanieczyszczane.  

 

Radna Irena Furmańska zawnioskowała o przygotowanie informacji o stanie realizacji 

zadań dotyczących odpadów i utrzymania czystości oraz porządku publicznego należących do 

kompetencji Wójta.  

Komisja przychyliła się do wniosku. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożoną informację. 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do przedłożonej informacji. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

 

Ad. 5 

Opracowanie i przyjęcie planu Komisji na 2020 rok. 

 

Opracowany przez Komisję plan pracy na rok 2020 stanowi załącznik do protokołu. 

Do posiedzenia Komisji (godz. 13.30) dołączyła Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska. 

Od tego momentu Komisja obradowała w 7 osobowym składzie. 
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Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie plan Komisji na rok 2020. 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do wypracowanego planu pracy. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za. 

 

Ad. 6 

Wolne wnioski i zapytania. 

Dyskusji nie podjęto.  

 

Ad. 7 

Zakończenie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 13
15

 posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji ds. Społecznych 

 i Oświatowych. 
 

 

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Krystosik           Ireneusz Kucner 
 


