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Protokół nr 12/2019 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

25 czerwca 2019r. 

 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 8/2019. 

4. Stanowisko w sprawie funkcjonowania CUW. 

5. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości dz. nr 263, obr. 

Stare Polichno, stanowiącej własność gminy Santok służebnością drogową. 

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

Gralewo. 

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

Santok na rok 2019. 

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

Gminy Santok na lata 2019-2035. 

9. Stanowisko w sprawie informacji dotyczącej spływania środków na dofinansowania 

inwestycji ze środków unijnych oraz innych funduszy pomocowych  oraz spłaty 

kredytów. 

10. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie ustalenia diet Radnych. 

11. Informacje, zapytania, wolne wnioski. 

12. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner  o godz. 13
05 

dokonał 

otwarcia posiedzenia komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja uczestniczyła w 7 

osobowym składzie (nieobecna Radna Justyna Haliczyn oraz Radna Renata Szostak). Spoza 

Komisji udział wzięli: Wójt Gminy Paweł Pisarek, Z-ca Wójta Gminy Damian Kochmański, 

Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak, Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska, Kierownik 

CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak, 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki zawnioskował o wprowadzenie do 

porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu  

i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Santok na lata 2019-2032 – aktualizacja”  

 

Do posiedzenia Komisji dołączyła Radna Renata Szostak godz. 13
10

). Od tego momentu 

komisja obradowała w 8 osobowym składzie. 
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Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie  wprowadzenie projektu uchwały  

w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Santok na lata 2019-2032 – aktualizacja”  jako punkt 7.  

 

Komisja w drodze głosowania wprowadziła zmianę. 

Wyniki głosowania: 

1) Irena Furmańska – za 

2) Irena Kucharska – za 

3) Ireneusz Kucner – za 

4) Renata Nowosad – za 

5) Krystyna Podsiadło – za 

6) Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

7) Renata Szostak – wstrzymany  

8) Marian Tomkiewicz – za. 

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 8/2019. 

4. Stanowisko w sprawie funkcjonowania CUW. 

5. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości dz. nr 263, obr. 

Stare Polichno, stanowiącej własność gminy Santok służebnością drogową. 

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

Gralewo. 

7. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu  

i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Santok na lata 2019-2032 – 

aktualizacja”.  

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

Santok na rok 2019. 

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

Gminy Santok na lata 2019-2035. 

10. Stanowisko w sprawie informacji dotyczącej spływania środków na dofinansowania 

inwestycji ze środków unijnych oraz innych funduszy pomocowych  oraz spłaty 

kredytów. 

11. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie ustalenia diet Radnych. 

12. Informacje, zapytania, wolne wnioski. 

13. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie porządek posiedzenia po zmianach: 

Komisja w drodze głosowania przyjęła porządek posiedzenia ze zmianą. 

Wyniki głosowania: 

1) Irena Furmańska – za 

2) Irena Kucharska – za 

3) Ireneusz Kucner – za 

4) Renata Nowosad – za 

5) Krystyna Podsiadło – za 
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6) Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

7) Renata Szostak – za  

8) Marian Tomkiewicz – za. 

 

Ad. 3 

Przyjęcie protokołu nr 8/2019. 

 

Radna Irena Furmańska poprosiła Przewodniczącego Komisji skomentowanie zapisów  

w  ad. 13 oraz ad. 16 protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji  udzielił wyjaśnień. 

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie protokół nr 8/2019. 

Komisja w drodze głosowania przyjęła protokół nr 8/2019. 

Wyniki głosowania: 

1) Tadeusz Boczula - za 

2) Irena Furmańska – przeciw 

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. 4 

Stanowisko w sprawie funkcjonowania CUW. 

 

Do tematu wprowadziła Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak. 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż utworzenie CUW było dobrym pomysłem.  

W regulaminie zostały zapisane dwa tematy, które nie zostały do końca wyjaśnione  

tj. zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz w ustawie o samorządzie gminnym,  

art. 10 c ust. 1, inwentaryzacje powinien robić kierownik jednostki, a z zapisu  

w przedłożonej informacji wynika, iż robi to CUW. Radna sygnalizowała już ten błąd i zapis 

należy zmienić. Ponadto Radna oznajmiła, iż co prawda Pani Kierownik CUW powiedziała, 

że żaden dyrektor nie zleca CUW wykonania opracowania planu finansowego, ale taki zapis 

nadal istnieje, że na wniosek kierownika jednostki CUW może to zrobić, a z ustawy  

o rachunkowości wynika, że CUW nie może tego robić. Ww. zapisy są niezgodne  

z przepisami i należy je zmienić.   

 

Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak oznajmiła, iż w związku z uwagami 

Radnej Ireny Furmańskiej należy wprowadzić zmiany w uchwale.  
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Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie informację dotyczącą funkcjonowania 

CUW. 

Opinia Komisji  

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do informacji. 

Wyniki głosowania: 

1) Tadeusz Boczula - za 

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. 5 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości dz. nr 263, obr. Stare 

Polichno, stanowiącej własność gminy Santok służebnością drogową. 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, jak w umowie o ustanowienie służebności 

będą określone obowiązki związane z utrzymaniem drogi.   

 

Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska poinformowała, iż zgodnie z Kodeksem 

Cywilnym w umowie jest jedynie informacja, iż właścicielowi dogi należy się odpłatność. 

Problem polega na tym, że właścicielem  drogi pozostanie gmina i jej obowiązkiem będzie 

utrzymanie drogi.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Opinia Komisji  

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania:  

1) Tadeusz Boczula - za 

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. 
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Ad. 6 

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

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Opinia Komisji  

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania:  

1) Tadeusz Boczula - za 

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. 7 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu  

i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Santok na lata 2019-2032 – aktualizacja”.  

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik RGKROŚ Pani Halina Garczyńska, która m.in. 

poinformowała, iż jest to ten sam program, który był przyjmowany w roku ubiegłym 

 z zaktualizowaną inwentaryzacją.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Opinia Komisji  

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania:  

1) Tadeusz Boczula - za 

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. 8 

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

rok 2019. 
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Projekt uchwały omówił Skarbnik. 

 

Radna Irena Furmańska poprosiła o wyjaśnienie, gdzie ma być realizowana inwestycja. 

 

Z-ca Wójta udzielił informacji, iż gmina planuje utworzyć w ramach programu dwóch 

oddziałów przedszkolnych  Przedszkola w Santoku, które będą się mieściły skrzydle budynku 

Szkoły podstawowej w Santoku  wraz z placem zabaw.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Opinia Komisji  

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania:  

1) Tadeusz Boczula - za 

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. 9 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Santok na lata 2019-2035. 

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Opinia Komisji  

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania:  

1) Tadeusz Boczula - za 

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. 10 

Stanowisko w sprawie informacji dotyczącej spływania środków na dofinansowania 

inwestycji ze środków unijnych oraz innych funduszy pomocowych  oraz spłaty kredytów. 
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Informację przedłożył Skarbnik.  

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Skarbnik poinformował, iż zasugerował Przewodniczącemu komisji, aby przedmiotowy 

temat omawiać na posiedzeniach, na których omawiany jest kwartalnie przebieg wykonania 

budżetu, ponieważ tematy są ze sobą powiązane. Natomiast nie przygotował informacjo  

o wpływach środków na dofinansowania inwestycji ze środków unijnych oraz innych 

funduszy pomocowych, ponieważ na dzień dzisiejszy żadne środki nie wpłynęły z tytułu 

dotacji.    

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożoną informację. 

Opinia Komisji  

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do informacji. 

Wyniki głosowania: 

1) Tadeusz Boczula - za 

2) Irena Furmańska – przeciw 

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. 11 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie ustalenia diet Radnych. 

 

Projekt uchwały omówiła Przewodnicząca Rady. 

 

W dyskusji komisja wypracowała zmiany w projekcie uchwały w § 1: 

1. Ustala się wysokość diet przysługujących radnemu w kwocie 300 zł za udział  

w każdym posiedzeniu Sesji Rady Gminy Santok i stałych Komisji Rady Gminy 

Santok.  

2. Ustala się dietę dla Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Santok w kwocie 

375 zł., za udział w każdym posiedzeniu Sesji Rady Gminy Santok i Komisji, których 

są Przewodniczącymi.  

3. Ustala się diety dla Wiceprzewodniczących Rady Gminy Santok, w kwocie 375 zł. za 

udział w każdym posiedzeniu Sesji Rady Gminy Santok.  

4. Ustala się dietę dla Radnego pełniącego funkcję Przedstawiciela Gminy Santok do 

Zgromadzenia  Związku Celowego Gmin MG-6 w kwocie 375 zł. za udział w każdym 

posiedzeniu Sesji Rady Gminy Santok.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały ze zmianami. 

Opinia Komisji  

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały ze zmianami. 

Wyniki głosowania:  
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1) Tadeusz Boczula - za 

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. 12 

Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska poprosiła o przesłanie protokołu z posiedzenia komisji  

z udziałem strażaków. 

 

Skarbnik udzielił odpowiedzi na zadane przez Radną Irenę Furmańską pytanie  

i poinformował, iż gmina jest członkiem Banku Spółdzielczego w Santoku od 1 lipca 1993 

roku.  

 

Ad. 13 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 15
35

 posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki. 
 

 

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Krystosik           Ireneusz Kucner 

 

 

 


