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Protokół nr 25/2020 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

Protokół nr 24/2020 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

13 stycznia 2020r. 

 

 

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 uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Santok miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. (projekt 1) 

4. Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Baranowice. (projekt 

2) 

5. Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czechów. (projekt 3) 

6. Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Górki. (projekt 4) 

7. Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gralewo. (projekt 5) 

8. Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Janczewo. (projekt 6) 

9. Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jastrzębnik. (projekt 

7) 

10. Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lipki Małe. (projekt 8) 

11. Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lipki Wielkie. 

(projekt 9) 

12. Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ludzisławice. (projekt 

10) 

13. Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mąkoszyce. (projekt 

11) 

14. Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowe Polichno. 

(projekt 12) 

15. Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Płomykowo. (projekt 

13) 

16. Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Santok. (projekt 14) 

17. Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stare Polichno. 

(projekt 15) 

18. Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wawrów. (projekt 16) 

19. Wolne wnioski i zapytania. 

20. Zakończenie posiedzenia. 
 

Ad. 1  

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz  o godz. 

13
10 

dokonał otwarcia posiedzenia wspólnej komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja 

Budżetu i Gospodarki uczestniczyła w 8 osobowym  składzie nieobecna Radna Justyna 

Haliczyn). Komisja ds. Społecznych i Oświatowych uczestniczyła w 8 osobowym składzie 

(nieobecna Radna Mirosława Porańczyk). Spoza Komisji udział wzięli: Wójt Gminy Paweł 
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Pisarek,  Z-ca Wójta Gminy Damian Kochmański, Sekretarz Gminy Krzysztof Karwatowicz, 

Kierownik ROA Alicja Cierach, Kierownik USC Krzysztofa Sikorska. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 

zaproponował siebie jako osobę prowadzącą posiedzenie Komisji. 

Komisja nie wniosła zastrzeżeń i wybrała Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych  

i Oświatowych Zbigniewa Łukasiewicza na osobę prowadzącą posiedzenie. 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Komisje w drodze głosowania przyjęły porządek obrad. 

Wyniki głosowania: 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - przeciw 

2. Irena Furmańska - za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za 

7. Renata Szostak - za 

8. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 3 

Stanowisko do uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Santok miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. (projekt 1) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik USC Krzysztofa Sikorska. 

 

Do  posiedzenia Komisji (godz. 13
14

) dołączyła Radna Justyna Haliczyn. Od tego momentu 

Komisja Budżetu i Gospodarki obradowała w pełnym 9 osobowym składzie. 
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Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, które sołectwo zaopiniowała projekt 

uchwały negatywnie. 

 

Kierownik USC Krzysztofa Sikorska udzieliła odpowiedzi, że negatywną opinie wydało 

sołectwo Nowe Polichno. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, na czyj wniosek lub z jakiego powodu 

proponowana jest zmiana uchwały. 

 

Kierownik USC Krzysztofa Sikorska udzieliła odpowiedzi, iż zmiany proponowane są ze 

względu na liczne zapytania sołectw, ponieważ przyjęte w dotychczas obowiązującej uchwale 

regulacje powodują utrudnienia w organizacji imprez integracyjnych mieszkańców 

poszczególnych sołectw, które zazwyczaj organizowane są przy salach wiejskich, przy 

których znajdują się place zabaw i obiekty sportowe. Przy organizacji imprez nie można 

wydawać jednorazowych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ponieważ należy 

zachować odległość 50 m od wymienionych obiektów.  

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż jest zaskoczona pozytywną opinią Gminnej Komisji 

ds. Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, ponieważ poprzez zmniejszenie 

odległości ułatwia się spożywanie alkoholu, a jednym z zadań tej komisji jest wspieranie 

działań ograniczających dostępność alkoholu.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż wnioskowała o to, aby przy procedowaniu 

przedmiotowej uchwały obecny był przedstawiciel Gminnej Komisji ds. Profilaktyki  

i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż osobiście zapraszała Pełnomocnika Wójta ds. 

Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, jednak Pan Mariusz Śpiewanek nie mógł 

uczestniczyć w komisji we wskazanym terminie. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czyj był wniosek o zmianę uchwały oraz 

czy był opiniowany przez Sołtysów i Rady Sołeckie. W 2018 roku została zmieniona ustawa 

o wychowaniu w trzeźwości i w nowym kształcie próbuje zablokować spożywanie alkoholu 

w nadmiarze. Rada Gminy powinna postępować zgodnie z założeniami ustawy i ograniczać 

spożywanie alkoholu, a w obecnej chwili Rada debatuje nad projektem uchwały, która 

przyczyni się do większego spożywania alkoholu. Ponadto w uzasadnieniu projektu uchwały 

pisze się o możliwościach zarobkowych przedsiębiorców, co dla Radnej oznacza, iż dobro 

przedsiębiorców stawiane jest przed dobro społeczeństwa w tym dzieci i młodzieży.  

 

Kierownik USC Krzysztofa Sikorska poinformowała, iż z inicjatywą przygotowania 

projektu uchwały wyszła ona wraz ze współpracownikiem USC, ponieważ przy realizowaniu 

zadań związanych z wydawaniem pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ograniczenie 

odległości 50 m ogranicza możliwość wydawania takich pozwoleń na placach przy salach 

wiejskich, co spotyka się z dezaprobatą wnioskodawców oraz sołtysów i mieszkańców 

sołectw.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż Rada powinna kierować się dobrem mieszkańców 

oraz wskazała  rozstrzygnięcie nadzorcze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.  
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Radny Tadeusz Boczula wyraził zdanie, iż uchwałę należy przyjąć ponieważ będzie ona 

miała pozytywne skutki dla mieszkańców pod względem integracyjnym, a różnica między 50, 

a 30 metrami nie jest znaczna i w całej gminie właściwie nic nie zmieni poza kilkoma 

miejscowościami. Frekwencja mieszkańców podczas konsultacji społecznych jest mała,  

ale wybrali Radnych na swoich przedstawicieli i decyzje pozostawiają Radnym.  

  

Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż należy postawić się na miejscu małych sołectw takich 

jak  Jastrzębnik czy Baranowice, gdzie są sale wiejskie, a Sołtysi mają utrudnienia przy 

organizowaniu zabaw integracyjnych, ponieważ przy salach są place zabaw.   

 

Radna Irena Furmańska zawnioskowała o to, aby na sesji obecny był Pełnomocnik Wójta 

ds. Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Ponadto Radna złożyła wniosek  

o  odrzucenie projektu uchwały.  

 

Wójt  poinformował, że podczas organizacji imprez w sołectwach możliwa jest sprzedaż 

napojów alkoholowych po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia, które może pozyskać, 

każdy przedsiębiorca posiadający stałe zezwolenie lub jednostki OSP, po spełnieniu 

warunków określonych w uchwale Rady Gminy. Tego typu imprezy w sołectwach zazwyczaj 

organizuje się przy salach wiejskich i jeżeli przy sali jest plac zabaw to pozyskanie takiego 

zezwolenia jest niemożliwe. Sołectwa prosiły, aby uwzględnić ten fakt.  Ustawa mówi  

o przeciwdziałaniu, czyli tworzeniu warunku, aby nie rozpowszechniać spożywanie alkoholu, 

ale czym innym są działania pozorowane, a w opinii Wójta niezmienianie uchwały byłoby  

takim działaniem.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż sołtysom chodziło o place zabaw, a dotknięte zostały 

również kościoły i placówki oświatowe. Ponadto argumentem do podjęcia uchwały nie może 

być to, co zostało wpisane w uzasadnieniu.   

 

Radny Tadeusz Boczula złożył wniosek o podtrzymanie projektu uchwały  

w przedstawionym kształcie. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek Radnego Tadeusza Boczuli  

o pozostawienie projektu uchwały bez zmian, ponieważ jest wnioskiem dalej idącym. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do wniosku o dalsze procedowanie 

projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za. 

4. Krystyna Rajczyk – przeciw 

5. Katarzyna Szafrańska – za 

6. Renata Szostak - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za 

 

Komisja Budżetu i Gospodarki 
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1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska - przeciw 

3. Justyna Haliczyn – za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za 

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za. 

4. Krystyna Rajczyk – przeciw 

5. Katarzyna Szafrańska - za 

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Renata Szostak - za 

8. Tomasz Żarski – za 

 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula – nieobecny podczas głosowania 

2. Irena Furmańska - przeciw 

3. Justyna Haliczyn – za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za 

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 4 

Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Baranowice. (projekt 2) 

 

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Krzysztof Karwatowicz.  

 

Radna Katarzyna Szafrańska jako Przewodnicząca Komisji doraźnej do opracowania 

zmian w Statutach Sołectw oznajmiła, iż komisja projekt statutu opracowywała w trakcie 3 

posiedzeń, na pierwszym i drugim posiedzeniu procedowane były projekty statutów na 

podstawie zmian zaproponowanych przez Wójta, na trzecim posiedzeniu omówione zostały 

wszystkie uwagi, które wpłynęły podczas konsultacji społecznych.   
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Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż projekcie uchwały brak jest  podstawy prawnej 

regulującej nowy tryb przeprowadzenia wyborów. Jednostka pomocnicza nie jest jednostką 

samodzielną, a jest jednostką pomocniczą gminy Santok, więc w podstawie prawnej powinien 

znaleźć się Statut Gminy Santok, Kodeks Cywilny, skoro mowa jest o mieszkańcach, którzy 

będą mogli głosować oraz Kodeks Wyborczy, bo według Radnej nowy sposób wyboru sołtysa 

i rady sołeckiej powinien być oparty na przepisach prawnych, które nie zostały zawarte  

w podstawie prawnej projektu statutu.    

 

 

Wójt oznajmił, iż Rada Gminy  może się poruszać w ramach kompetencji określonej 

przepisami i wprost z ustawy o samorządzie gminnym wynika, że statut sołectwa po 

konsultacjach społecznych przyjmuje Rada Gminy i jest to jedyny i podstawowy przepis 

prawny, który daje pełne prawo radzie do podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie. 

Wszystkie inne przepisy w ocenie Wójta nie dają wprost takiego prawa radzie i w związku  

z tym nie zostały przytoczone w podstawie prawnej. 

 

Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, iż nie zgadza się z Wójtem ponieważ Rada 

Gminy musi przyjąć statut zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Proponowany przez Wójta nowy sposób wyborów sołtysa i rady sołeckiej musiał być na 

czymś oparty, a przepisy mówią, że można przyjąć taki sposób wyborów, ale musi być to 

oparte na samorządowej ordynacji wyborczej.   

 

Radna Irena Furmańska odniosła się do § 20 ust. 3 i zwróciła się z pytaniem, którzy to są 

„mieszkańcy uprawnieni do głosowania”.   

 

Kierownik USC Krzysztofa Sikorska  udzieliła odpowiedzi, że są to osoby, które ukończyły 

18 rok życia,  posiadają czynne prawo wyborcze i są wpisani do rejestru wyborców na danym 

terenie. Przy posiadaniu zameldowania na pobyt stały mieszkaniec jest z automatu wpisany 

do rejestru. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż miejsce zamieszkania wynika z przepisów prawa 

cywilnego, natomiast miejsce zameldowania służy celom administracyjnym i z tego wynika 

fakt, iż to miejsce zamieszkania będzie miało znaczenie, a nie miejsce zameldowania.  

W związku z tym zapis § 20 ust. 3 jest nieczytelny, powinno być zapisane „stale 

zamieszkujący w sołectwie”.  

 

Sekretarz oznajmił, iż podstawa prawna jest podstawą do przyjęcia przedmiotowej uchwały, 

a nie katalogiem prawa powszechnie obowiązującego, które może znaleźć zastosowanie przy 

wdrażaniu jej w życie.  

 

Radna Irena Furmańska odniosła się do następujących zapisów projektu uchwały: 

- § 1 ust. 3 – dlaczego zostały wykreślone zapisy, że sołtys i sołectwo posługuje się pieczątką, 

czy te uprawnienia zostały zabrane; 

- rozdział 3 - nie ma odniesienia do statutu gminy, brakuje  zapisu w jakiej formie sołectwo 

może realizować swoje zadania; 

Odpowiedz Wójta: ustawa reguluje, iż sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy; 

- § 8 ust. 1 pkt 7 – co oznacza „w przypadkach określonych odrębnymi przepisami”, 
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Odpowiedz Wójta: są to przepisy, które regulują, że np. pewne kwestie podlegają 

konsultacjom; 

 

Radna Irena Furmańska nie kontynuowała wypowiedzi i wręczyła Przewodniczącemu 

Komisji uwagi do statutów na piśmie. 

Treść uwag stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmił, iż wpisano do statutów wiele kompetencji sołtysa  

i w związku z tym zwróciła się z pytaniem, w jakich godzinach sołtys ma realizować swoje 

obowiązki oraz zapytała, dlaczego sołtys nie może sam wybrać rady sołeckiej tylko będzie  

musiał współpracować z przypadkowymi ludźmi.  

 

Przewodniczący Komisji oznajmił, iż sołtys w związku z pełnioną funkcją ma 

nienormowany czas pracy.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, co oznacza zapis na stronie 6 „Wójt  

w drodze zarządzenia określa dla komisji wyborczych wytyczne związane z ustaleniem 

wyników głosowania”. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, że komisja musi wiedzieć jak ma postępować w trakcie i po 

zakończeniu głosowania, dlatego wszelkie wytyczne muszą być opisane.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż wskazane w projekcie uchwały odwołania i protesty 

wyborcze powinny być kierowane do jednostki wyższego szczebla,  nie do Wójta, a do Rady 

Gminy.   

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za    

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Krystyna Rajczyk – wstrzymany 

5. Katarzyna Szafrańska – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za 

 

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 
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7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za 

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

 

Ad. 5 

Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czechów. (projekt 3) 

 

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Krzysztof Karwatowicz.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za    

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za. 

4. Krystyna Rajczyk – wstrzymany 

5. Katarzyna Szafrańska – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za 

 

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 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za 

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

 

Ad. 6 

Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Górki. (projekt 4) 

 

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Krzysztof Karwatowicz i poinformował o 

zmianie.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały ze zmianą. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały ze zmianą. 

Wyniki głosowania: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 
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1. Ireneusz Kucner – za    

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za. 

4. Krystyna Rajczyk – wstrzymany 

5. Katarzyna Szafrańska – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za 

 

Radna Krystyna Rajczyk poprosiła o wykaz ilości osób biorących udział w konsultacjach 

społecznych. 

 

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 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za 

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 7 

Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gralewo. (projekt 5) 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za    

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za. 

4. Krystyna Rajczyk – wstrzymany 

5. Katarzyna Szafrańska – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za 

 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska - przeciw 

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

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za 

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 8 

Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Janczewo. (projekt 6) 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za    

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za. 

4. Krystyna Rajczyk – wstrzymany 

5. Katarzyna Szafrańska – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za 

 

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 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za 

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 9 

Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jastrzębnik. (projekt 7) 

 

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Krzysztof Karwatowicz i poinformował  

o zmianie.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały ze zmianą. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały ze zmianą. 

Wyniki głosowania: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 
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1. Ireneusz Kucner – za    

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za. 

4. Krystyna Rajczyk – wstrzymany 

5. Katarzyna Szafrańska – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za 

 

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 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za 

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 10 

Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lipki Małe. (projekt 8) 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za    

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za. 

4. Krystyna Rajczyk – wstrzymany 

5. Katarzyna Szafrańska – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za 

 

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 
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7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za 

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 11 

Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lipki Wielkie. (projekt 9) 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za    

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za. 

4. Krystyna Rajczyk – wstrzymany 

5. Katarzyna Szafrańska – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za 

 

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 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za 

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 12 

Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ludzisławice. (projekt 10) 

 

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Krzysztof Karwatowicz i poinformował o 

zmianie.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały ze zmianą. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały ze zmianą. 

Wyniki głosowania: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za    

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za. 
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4. Krystyna Rajczyk – wstrzymany 

5. Katarzyna Szafrańska – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za 

 

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 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za 

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 13 

Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mąkoszyce. (projekt 11) 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za    

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za. 

4. Krystyna Rajczyk – wstrzymany 

5. Katarzyna Szafrańska – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za 

 

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 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za 

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 
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Ad. 14 

Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowe Polichno. (projekt 12) 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za    

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za. 

4. Krystyna Rajczyk – wstrzymany 

5. Katarzyna Szafrańska – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za 

 

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 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za 

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

 

Ad. 15 

Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Płomykowo. (projekt 13) 

 

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Krzysztof Karwatowicz i poinformował  

o zmianie.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały ze zmianą. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały ze zmianą. 

Wyniki głosowania: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za    

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za. 

4. Krystyna Rajczyk – wstrzymany 

5. Katarzyna Szafrańska – za 
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6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za 

 

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 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za 

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

 

Ad. 16 

Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Santok. (projekt 14) 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za    

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za. 

4. Krystyna Rajczyk – wstrzymany 

5. Katarzyna Szafrańska – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za 

 

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 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za 

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 
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Ad. 17 

Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stare Polichno. (projekt 15) 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za    

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za. 

4. Krystyna Rajczyk – wstrzymany 

5. Katarzyna Szafrańska – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za 

 

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 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za 

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 18 

Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wawrów. (projekt 16) 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za    

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za. 

4. Krystyna Rajczyk – wstrzymany 

5. Katarzyna Szafrańska – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za 
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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 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za 

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 19 

Wolne wnioski i zapytania. 

 

Radna Krystyna Rajczyk poprosiła, żeby organizując pracę Rady ustalić taką ilość 

posiedzeń  w miesiącu, aby radni nie byli stratni na diecie.  

 

Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak oznajmiła, iż 18 grudnia została podjęta 

uchwała, która powinna stanowić akt prawa miejscowego, a nie było w niej zapisu  

o publikacji, dlatego jest propozycja, aby na sesji przedłożyć uchwałę w tym samym zakresie 

z zapisem o publikacji.  

 

Ad. 20 

Zakończenie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 14
50

 posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji ds. Społecznych 

 i Oświatowych. 
 

 

 

Protokolant     Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 

 

Joanna Krystosik            Ireneusz Kucner 

Przewodniczący Komicji Społecznej i Oświatowej 

 

Zbigniew Łukasiewicz 
 


