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Protokół nr 10/2019 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

Protokół nr 8/2019 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

27 maja 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. Informacja o stanie realizacji zadań dotyczących odpadów i utrzymania czystości  

oraz porządku publicznego.  

4. Informacja dzielnicowych o bezpieczeństwie w szkołach i całej gminie.  

5. Informacja o stanie Bezpieczeństwa Publicznego. 

6. Stanowisko w sprawie  informacji dotyczącej realizacji inwestycji zaplanowanych  

w budżecie na 2019r. 

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

umowy dzierżawy. (dotyczy dz. nr 65/2, Janczewo) 

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

umowy dzierżawy. (dotyczy dz. nr 568, Lipki Wielkie) 

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

umowy dzierżawy. (dotyczy dz. nr 225/3, Jastrzębnik) 

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

umowy dzierżawy. (dotyczy dz. nr 308/6, Lipki Wielkie) 

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

umowy dzierżawy. (dotyczy dz. nr 308/4, Lipki Wielkie) 

12. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości dz. nr 78 i 89, 

obr. Janczewo, stanowiących własność gminy Santok służebnością drogową. 

13. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości dz. nr 66,  

obr. Janczewo, stanowiącej własność gminy Santok służebnością drogową. 

14. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości dz. nr 208,  

obr. Czechów, stanowiącej własność gminy Santok służebnością drogową. 

15. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie  

się służebności gruntowej. 

16. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości 

Janczewo. 

17. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Santok w rejonie ul. 

Zielonej w miejscowości Stare Polichno, w rejonie drogi wojewódzkiej  nr 158 w 

miejscowości Santok i Wawrów oraz w rejonie drogi powiatowej  

nr 1045F w miejscowości Janczewo. 

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

Santok na rok 2019. 

19. Stanowisko w sprawie oceny wykonania budżetu za I kwartał 2019r. 

20. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie powołania członków Zarządu Fundacji 

Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej. 
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21. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla prezesa 

i diety dla członków Zarządy Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi 

Santockiej. 

22. Stanowisko w sprawie sprawozdania finansowego oraz bilans Fundacji OPiDHZS  

za 2018r. 

23. Informacje, zapytania, wolne wnioski. 

24. Zakończenie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner  o godz. 13
10 

dokonał 

otwarcia posiedzenia wspólnej komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja Budżetu  

i Gospodarki uczestniczyła w 9 osobowym składzie, co stanowi pełny skład Komisji. 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, Sierżant Sztabu Marek Kopacz, Dyrektor Biura Związku Celowego Gmin 

MG-6 Katarzyna Szczepańska, Kierownik Działu Komunalnego Związku Celowego Gmin 

MG-6 Anna Pająk, Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska, Kierownik RRG Daniel 

Drożdżewski.  

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki zaproponował siebie jako osobę 

prowadzącą posiedzenie Komisji. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do propozycji. 

Wyniki głosowania: 

Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

1) Renata Szostak – za 

2) Ireneusz Kucner – za 

3) Zbigniew Łukasiewicz – za 

4) Krystyna Podsiadło – za. 

5) Krystyna Rajczyk – wstrzymany. 

6) Katarzyna Szafrańska - za 

7) Marian Tomkiewicz – za 

8) Tomasz Żarski – za 

 

Komisji Budżetu i Gospodarki 

1) Tadeusz Boczula – za. 

2) Irena Furmańska – wstrzymany 

3) Justyna Haliczyn - za 

4) Irena Kucharska – za 

5) Ireneusz Kucner – za 

6) Renata Nowosad – za 
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7) Krystyna Podsiadło – za 

8) Renata Szostak - za 

9) Marian Tomkiewicz – za 

 

Radna Irena Furmańska – oznajmiła, iż na poprzedniej komisji wspólnej podniosła kwestię 

łamania prawa przy łączeniu  posiedzeń  komisji stałych, podała podstawę prawną na komisji, 

odrębnie dla Przewodniczącej Rady oraz dla Wójta. Radna ponowiła pytanie, dlaczego wbrew 

prawu łączone są posiedzenia komisji.  

 

Przewodniczący Komisji oznajmił, iż Statut Gminy Santok dopuszcza organizowania 

wspólnych posiedzeń  komisji.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż łączenie posiedzeń stałych komisji jest wbrew 

ustawie o samorządzie gminnym.  Konstytucja w art. 7 mówi, iż co nie jest prawem 

dozwolone jest zakazane.   Radna stwierdziła, iż posiedzenie jest niezgodne z prawem i nie 

ma mocy prawnej. 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, iż wystąpiono o opinie prawną w tym zakresie, 

jednak jeszcze jej nie uzyskano. 

 

Przewodnicząca Rady Renata Nowosad poinformowała, iż Radna Irena Furmańska 

wskazała jej wyrok Sądu, na którym opiera swoją tezę. Przewodnicząca zapoznała się z nim  

i oznajmiła, iż  nie zgadza się z Radną, że łamane jest prawo, przy organizowaniu wspólnych 

posiedzeń komisji, ponieważ to orzeczenie stwierdza nieważność zapisów, które przewidują 

możliwość zwoływania i prowadzenia przez Przewodniczącego Rady wspólnych posiedzeń 

stałych komisji rady, a także podpisywania protokołów. Takiego działania nie ma w Radzie 

Gminy Santok. Sąd w obronie swojego uzasadnienia powołuje się na zapisy statutu, który 

uchyla „komisje stałe mogą odbywać wspólne posiedzenia, Przewodniczący Komisji 

wskazuje, który z nich będzie prowadził posiedzenie, a ustalenie tego faktu odnotowuje się  

w protokole tego powiedzenie i głosowania w trakcie trwania komisji wspólnej 

przeprowadzają odrębnie Przewodniczący poszczególnych komisji”.   

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż w zapisie konstytucyjnym jest powiedziane 

„podejmowanie działań w sprawie co do których przepis prawa wyraźnie lub pośrednio nie 

wskazuje na właściwość, działanie takie stanowi naruszenie konstytucyjne zasady legalizmu”. 

Radna poinformowała, iż wystąpiła z pismem do Nadzoru Wojewody Lubuskiego  

o rozpatrzenie tej kwestii w ramach nadzoru i kontroli i  czeka na opinie. 

 

Wójt oznajmił, iż nie zgadza się z wypowiedzią Radnej Ireny Furmańskiej i podpisuje się pod 

wypowiedzią Przewodniczącej Rady. Wójt dodał, że statut gminy dopuszcza organizowania 

wspólnych posiedzeń komisji, jest obowiązujący, znajduje się w obrocie prawnym, 

Wojewoda go nie zakwestionował i w związku z tym nie można twierdzić, iż zostaje łamane 

prawo.  
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Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż zgadza się z Wójtem jednak to, że nadzór się nie 

pochylił się nad statutem to nie oznacza, że jest on zgodny z prawem.  

 

Przewodniczący Komisji poinformował, iż dzisiejsze wspólne posiedzenie Komisji Budżetu 

i Gospodarki oraz Komisji ds. Społecznych i Oświatowych jest utrwalone za pomocą 

urządzenia rejestrującego dźwięk, a nagranie będzie stanowiło załącznik do protokołu. 

Ponadto poinformował, iż w porządku posiedzenia nastąpi zamiana polegająca na zamianie 

kolejności pkt 22 w miejsce 20, a także pkt 4 w miejsce 3.  

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Informacja dzielnicowych o bezpieczeństwie w szkołach i całej gminie.  

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

oraz porządku publicznego.  

5. Informacja o stanie Bezpieczeństwa Publicznego. 

6. Stanowisko w sprawie  informacji dotyczącej realizacji inwestycji zaplanowanych  

w budżecie na 2019r. 

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

umowy dzierżawy. (dotyczy dz. nr 65/2, Janczewo) 

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

umowy dzierżawy. (dotyczy dz. nr 568, Lipki Wielkie) 

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

umowy dzierżawy. (dotyczy dz. nr 225/3, Jastrzębnik) 

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

umowy dzierżawy. (dotyczy dz. nr 308/6, Lipki Wielkie) 

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

umowy dzierżawy. (dotyczy dz. nr 308/4, Lipki Wielkie) 

12. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości dz. nr 78 i 89, 

obr. Janczewo, stanowiących własność gminy Santok służebnością drogową. 

13. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości dz. nr 66,  

obr. Janczewo, stanowiącej własność gminy Santok służebnością drogową. 

14. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości dz. nr 208,  

obr. Czechów, stanowiącej własność gminy Santok służebnością drogową. 

15. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie  

się służebności gruntowej. 

16. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości 

Janczewo. 

17. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Santok w rejonie ul. 

Zielonej w miejscowości Stare Polichno, w rejonie drogi wojewódzkiej  nr 158 w 

miejscowości Santok i Wawrów oraz w rejonie drogi powiatowej  

nr 1045F w miejscowości Janczewo. 

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

Santok na rok 2019. 

19. Stanowisko w sprawie oceny wykonania budżetu za I kwartał 2019r. 
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20. Stanowisko w sprawie sprawozdania finansowego oraz bilans Fundacji OPiDHZS  

za 2018r.  

21. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla prezesa 

i diety dla członków Zarządy Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi 

Santockiej. 

22. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie powołania członków Zarządu Fundacji 

Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej. 

23. Informacje, zapytania, wolne wnioski. 

24. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie porządek posiedzenia po zmianach. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki 

Komisja w drodze głosowania przyjęła porządek posiedzenia. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za. 

2. Irena Furmańska – wstrzymany 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Renata Nowosad – za 

7. Krystyna Podsiadło – za 

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania przyjęła porządek posiedzenia. 

Wyniki głosowania: 

1. Renata Szostak – za 

2. Ireneusz Kucner – za 

3. Zbigniew Łukasiewicz – za 

4. Krystyna Podsiadło – za. 

5. Krystyna Rajczyk – wstrzymany. 

6. Katarzyna Szafrańska - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za 

 

Ad. 3 

Informacja dzielnicowych o bezpieczeństwie w szkołach i całej gminie.  

 

Sierżant Sztabu Marek Kopacz poinformował, iż w stosunku do 2017 roku na terenie szkół 

w gminie jest bezpieczniej, dodatkowo prowadzony jest szereg spotkań w ramach programu 

LUPO. Ponadto sierżant przedstawił analizę przestępczości.   

Analiza stanowi załącznik do protokołu. 
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Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożoną informację. 

Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do przedłożonej informacji. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za. 

2. Irena Furmańska – wstrzymany 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Renata Nowosad – za 

7. Krystyna Podsiadło – za 

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do przedłożonej informacji. 

Wyniki głosowania: 

1. Renata Szostak – za 

2. Ireneusz Kucner – za 

3. Zbigniew Łukasiewicz – za 

4. Krystyna Podsiadło – za 

5. Krystyna Rajczyk – wstrzymany 

6. Katarzyna Szafrańska - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za 

 

Ad. 4 

Informacja o stanie realizacji zadań dotyczących odpadów i utrzymania czystości  

oraz porządku publicznego.  

 

Informację omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Graczyńska. 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz zwrócił się z pytaniem, jak to się stało, ze były właściciel 

sprzedał  działkę ze stertą śmieci oraz kto był poprzednim właścicielem i kto jest nim teraz.  

 

Wójt poinformował, że poprzedni właściciel terenu, który zwoził kable robił to w związku  

z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, za co został skazany prawomocnym 

wyrokiem i pozbawiony gruntów, ponieważ zostały one zlicytowane przez komornika 

sądowego. Wójt wystąpił o udostępnienie operatu szacunkowego, na którego podstawie 

wyceniono nieruchomość, jednak Sąd odmówił. Obecny właściciel - spółka kupiła 

nieruchomość w celach komercyjnych. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmił, iż należy zauważyć, że w dokumentacji jest wyrok 

sądowy, który skazał właściciela terenu na więzienie i poddał pod kuratelę sądową, 

wyszczególniając poszczególne zadania dla osoby, która miała nadzorować działania 
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oskarżonego. Komornik sądowy w terminie określonym przez sąd nie wykonał swoich 

czynności.  Radna dodała, że nie można uciekać od tematu i go zamazywać, należy walczyć.  

 

Wójt oznajmił, iż komornik sądowy nie wykonał wyroku sądowego i odmówił udostępnienia 

operatu. Urząd Gminy prowadził działania i uzyskał wszystkie dokumenty zdeponowane  

w sądzie, rozpatrywał możliwość obarczenia długiem pierwszego właściciela, jednak wygasił 

postępowanie w tym zakresie i dąży do obarczenia drugiego właściciela, dlatego że wychodzi 

z założenia, że mimo iż obecny właściciel nie wytworzył śmieci to wszedł w posiadanie 

gruntów z pełną świadomością o istnieniu odpadów.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy skoro Sąd odmówił, to czy gmina 

wniosła skargę do sądu wyższej instancji. 

 

Wójt poinformował, iż skarga nie została wniesiona, natomiast zebrano dokumenty  

na podstawie których można było przygotować projekt decyzji.  

 

Dyrektor Biura Związku Celowego Gmin MG-6 Pani Katarzyna Szczepańska oznajmiła, 

iż w podanej informacji w tabeli określającej liczbę ludności jest błąd, ponieważ wskazana  

w kolumnie liczba to jest wykaz osób, które nie znajdują się w systemie ZCG MG-6, a nie 

osób, które nie złożyły deklaracji. Pani Dyrektor poinformowała, że Radna Irena Furmańska 

poprosiła ją o uzupełnienie informacji o należności dotyczące gminy Santok oraz o kwestie 

związane z gospodarką wodno-kanalizacyjną z regulacją, ile jest w rejestrze MG-6 

samochodów, które mogą wywozić nieczystości ciekłe, przygotowano informację pisemną  

i przedłożono Radnym. 

Ponadto Kierownik Działu Komunalnego Związku Celowego Gmin MG-6 Anna Pająk 

poinformowała, iż Związek kontroluje przedsiębiorców, którzy mają zezwolenia na 

opróżnianie zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków, takich przedsiębiorców na 

terenie gminy jest 12, rejestr znajduje się w BIP Związku. Skontrolowano już 4.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożoną informację. 

Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do przedłożonej informacji. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za. 

2. Irena Furmańska – wstrzymany 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Renata Nowosad – za 

7. Krystyna Podsiadło – za 

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do przedłożonej informacji. 

Wyniki głosowania: 

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. 

Informacja o stanie Bezpieczeństwa Publicznego. 

 

Kierownik RRG Daniel Drożdżewski przedstawił inwestycje zrealizowane w celu poprawy 

bezpieczeństwa: 

 przedłużono chodnik wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowości Janczewo, 

 wybudowano progi zwalniające m.in. w Lipkach Wielkich,  

 wykonano badania widoczności na przejazdach kolejowych, 

 zabezpieczono drogę wewnętrzną w miejscowości Płomykowo przed zalewaniem 

wód,  

 wykonano przegląd dróg gminnych 

oraz inwestycje zaplanowane: 

 na drodze wojewódzkiej nr 158 do drogi krajowej 22 planowana jest przebudowa  

i budowa ścieżki rowerowej oraz dwie wyspy spowalniające w Wawrowie, 

 kontynuacja budowy chodnika w miejscowości Jastrzębnik, 

 oświetlenie przejścia rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 158 na odcinku 

Santok-Stare Polichno, 

 oznakowanie skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogą wewnętrzną w miejscowości 

Janczewo, 

 analizowanie możliwości budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 

158 na odcinku Wawrów – Santok.  

 

Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska przedstawiła informację dotyczącą bieżącego 

utrzymania dróg: 

 odbył się przetarg na bieżące utrzymanie dróg gruntowych (ok 60 km rocznie),  

w ramach umowy z wykonawcą wyrównano już drogi w Wawrowie, Czechowie  

i częściowo Janczewo co stanowi ok 20 km, 

 na wnioski mieszkańców stawiane są znaki ograniczające prędkość, po wcześniejszym 

sprawdzeniu zasadności wniosku. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożoną informację. 

Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do przedłożonej informacji. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za. 

2. Irena Furmańska – wstrzymany 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 
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5. Ireneusz Kucner – za 

6. Renata Nowosad – za 

7. Krystyna Podsiadło – za 

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do przedłożonej informacji. 

Wyniki głosowania: 

1. Renata Szostak – za 

2. Ireneusz Kucner – za 

3. Zbigniew Łukasiewicz – wstrzymany 

4. Krystyna Podsiadło – za 

5. Krystyna Rajczyk – wstrzymany 

6. Katarzyna Szafrańska - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za 

 

Ad. 6 

Stanowisko w sprawie  informacji dotyczącej realizacji inwestycji zaplanowanych  

w budżecie na 2019r. 

 

Informację przedstawił Wójt. 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, kto wydał zgodę na ściągnięcie dachu na 

remizie w Janczewie, ponieważ spowodowało to straty dla gminy. 

 

Wójt poinformował, iż decyzja została wydana po to, aby zdjąć azbest w ramach programu 

usuwania azbestu. Natomiast ta decyzja odbyła się przy dużym udziale druhów z Janczewa, 

ale padła w Urzędzie. Błąd popełniono, ponieważ nie sprawdzono konstrukcji dachu oraz nie 

sprawdzono statusu nieruchomości, a jest ona w rejestrze zabytków.  

 

Kierownik RRG Daniel Drożdżewski wyraził zdanie, iż nie stało się dobrze ze względu na 

budżet gminy, natomiast ze względów bezpieczeństwa dobrze, że konstrukcja została zdjęta, 

ponieważ była w złym stanie technicznym i mogło dojść do zawalenia dachu.  

 

Radna Krystyna Podsiadło oznajmiła, że Rada także odpowiada za stan remizy, dlatego 

uważa, że wszyscy Radni powinni dokonać oględzin budynku. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy gmina występowała o opinie do 

Konserwatora Zabytków w przedmiotowej sprawie. 

 

Kierownik RRG Daniel Drożdżewski poinformował, iż gmina wystąpiła o opinię do 

konserwatora po ściągnięciu dachu i otrzymano odpowiedz, iż należy zgodnie z warunkami 

zabudowy przebudować dach, bez ściągania więźby, jednak po ekspertyzie wykazano, że się 

nie nadaje do użytku.   
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Radna Irena Kucharska oznajmiła, iż brakuje jej w przedłożonym wykazie inwestycji, 

informacji o 200 m drogi w zakresie odprowadzenia wody opadowej i kawałku ulicy 

Gorzowskiej za torami, o czym od 3 lat rozmawia z Wójtem.  

 

Wójt poinformował, iż wyznaczono nową lokalizację remizy w Santoku, aby starą 

rozbudować i w jej miejsce zlokalizować parking.   

 

Radny Tomasz Żarski zwrócił uwagę, iż w wykazie ani razu nie pojawiły się Ludzisławice  

i Nowe Polichno, a był obiecany remont sali wiejskiej w Ludzisławicach. 

  

Wójt poinformował, iż Ludzisławice zyskują bardzo dobrą, bezpieczną drogę wojewódzką. 

Wójt dodał, iż budżet gminy jest bardzo ograniczony i należy przyjąć gradację wydatków. 

Należy w pierwszeństwie zakończyć rozpoczęte inwestycje oraz te, które są bardzo pilne. 

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, czy wiadomo coś w sprawie objazdu  

w Płomykowie. 

 

Wójt poinformował, iż jest po rozmowie z Panią Starostą, która podziela stanowisko,  

iż w pierwszej kolejności przy realizowaniu inwestycji drogowych wspólnie z gminą jest 

objazd w Płomykowie.  

 

Radna Renata Szostak zgłosiła, iż na drodze w Płomykowie w stronę lasu jest nawiezione 

tyle błota, że nie da się przejechać samochodem osobowym.  

 

Wójt poinformował, iż kierownik RRG sprawdzi zgłoszony temat i zostaną podjęte działania.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, na jakim etapie jest budowa parku 

linowego na placu zabaw, który miał być wykonany z funduszu sołeckiego.  

 

Kierownik RRG Daniel Drożdżewski poinformował, iż wykonawca, który przenosił 

urządzenia z promenady zakończył pracę i będzie teraz montował urządzenie w Wawrowie. 

Opóźnienie wystąpiło dlatego, że przy planowaniu wykonania inwestycji nie wzięto pod 

uwagę koniecznego warunku, którym jest ogrodzenie placu zabaw.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, kiedy będzie postawiony przystanek  

w Czechowie.  

 

Kierownik RRG Daniel Drożdżewski poinformował, iż jeden przystanek został postawiony 

niewłaściwie, dlatego najpierw należy opiniować lokalizację z powiatem i jeżeli powiat ją 

zaakceptuje to dopiero można realizować inwestycję.  

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, iż temat lokalizacji był już uzgodniony przez 

pracownika Urzędu, który już nie pracuje oraz przez przedstawiciela powiatu.  

 

Kierownik RRG Daniel Drożdżewski poinformował, iż opinia o lokalizacji przystanku, 

która została wydana w czasie, o którym powiedziała Radna jest negatywna.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożoną informację. 
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Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do przedłożonej informacji. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za. 

2. Irena Furmańska – wstrzymany 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Renata Nowosad – za 

7. Krystyna Podsiadło – za 

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do przedłożonej informacji. 

Wyniki głosowania: 

1. Renata Szostak – za 

2. Ireneusz Kucner – za 

3. Zbigniew Łukasiewicz – za 

4. Krystyna Podsiadło – za 

5. Krystyna Rajczyk – wstrzymany 

6. Katarzyna Szafrańska - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za 

 

Ad. 7 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy. (dotyczy dz. nr 65/2, Janczewo) 

 

Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska przed omówieniem uchwały zwróciła się do 

Radnej Krystyny Podsiadło w nawiązaniu do poprzedniego posiedzenia Komisji i przyznała, 

iż Radna miała Rację, ponieważ rzeczywiście gałęzie na cmentarzu w Janczewie nie zostały 

podcięte, co zostanie niezwłocznie wykonane.  

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

 

Radna Krystyna Podsiadło zwróciła się z pytaniem, w jakim miejscu jest przedmiotowa 

nieruchomość. 

 

Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska udzieliła odpowiedzi.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, kto jest dzierżawcą.  

 

Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska udzieliła odpowiedzi, iż dzierżawcą jest osoba 

fizyczna.  
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Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – wstrzymany 

2. Irena Furmańska – wstrzymany 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Renata Nowosad – za 

7. Krystyna Podsiadło – za 

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Renata Szostak – za 

2. Ireneusz Kucner – za 

3. Zbigniew Łukasiewicz – za 

4. Krystyna Podsiadło – za 

5. Krystyna Rajczyk – wstrzymany 

6. Katarzyna Szafrańska - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za 

 

Ad. 8 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy. (dotyczy dz. nr 568, Lipki Wielkie) 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za. 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn – nieobecna w trakcie głosowania 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Renata Nowosad – za 

7. Krystyna Podsiadło – za 

8. Renata Szostak - za 
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9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Renata Szostak – za 

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. 9 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy. (dotyczy dz. nr 225/3, Jastrzębnik) 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za. 

2. Irena Furmańska – wstrzymany 

3. Justyna Haliczyn – nieobecna w trakcie głosowania 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Renata Nowosad – za 

7. Krystyna Podsiadło – za 

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Renata Szostak – za 

2. Ireneusz Kucner – za 

3. Zbigniew Łukasiewicz – za 

4. Krystyna Podsiadło – za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 
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8. Tomasz Żarski – za 

 

Ad. 10 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy. (dotyczy dz. nr 308/6, Lipki Wielkie) 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za. 

2. Irena Furmańska – wstrzymany 

3. Justyna Haliczyn – nieobecna w trakcie głosowania 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Renata Nowosad – za 

7. Krystyna Podsiadło – za 

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Renata Szostak – za 

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. 11 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy. (dotyczy dz. nr 308/4, Lipki Wielkie). 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za. 
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2. Irena Furmańska – wstrzymany 

3. Justyna Haliczyn – nieobecna w trakcie głosowania 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Renata Nowosad – za 

7. Krystyna Podsiadło – za 

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Renata Szostak – za 

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. 12 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości dz. nr 78 i 89, obr. 

Janczewo, stanowiących własność gminy Santok służebnością drogową. 

 

Uchwałę omówiła Z-ca Kierownika RGKROŚ Pani Katarzyna Kokocińska. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, co to oznacza „droga gminna 

wewnętrzna”. 

 

Z-ca Kierownika RGKROŚ Pani Katarzyna Kokocińska udzieliła odpowiedzi, że jest to 

droga wewnętrzna posiadająca kategorię drogi publicznej.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, jaka będzie korzyść dla gminy po 

podjęciu przedmiotowej uchwały.  

 

Wójt poinformował, iż te drogi wchodzą w sieć dróg gminnych, które są powszechnie 

dostępne i mieszkańcy z nich korzystają. Do chwili obecnej notariusze nie robili większych 

problemów, jeżeli był dostęp do tego typu drogi. Natomiast prawo mówi, że żeby działka 

mogła stanowić odrębną nieruchomość, musi mieć dostęp do drogi publicznej, dlatego 

notariusze wywierają nacisk, aby dostęp do drogi publicznej zapewnić przez służebności. Jest 

to kwestia decyzji Rady. Te kwestie nie są uregulowane w studium i w planach miejscowych. 

Jeżeli ktoś ma życzenie podzielić nieruchomość na działki to występuje do gminy  

z wnioskiem o warunki zagospodarowania na podział to jest to realizowane, wstępny podział 

robi geodeta, na to jest postanowienie o zgodnośi z przepisami, następnie decyzje ostateczną 

wydaje Wójt i takie decyzje zostały wydane.  
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Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, ze takie decyzje były złe, a teraz projektami 

uchwał gmina dalej idzie w złym kierunku, ponieważ Wójt będzie musiał naprawiać te drogi. 

 

Wójt oznajmił, iż uważa że wiele rzeczy tego typu wyjdzie przy pracy nad studium, gdzie np. 

są nierówne szerokości dróg, gdzie nie zakładano poszerzenia pasów drogowych  

w momencie, kiedy powstawały podziały i utworzono drogi, które są za wąskie do obsługi 

ruchu na danym osiedlu. Natomiast Wójt wyraził zdanie, że doprowadzono do sytuacji takiej, 

że te decyzje zostały już wydane i w oparciu o nie ludzie przeprowadzili podziały, za które 

zapłacili duże pieniądze i w przede dniu pójścia do notariusza w celu sprzedaży działki 

występują z wnioskiem do gminy o ustanowienie służebności, to jeżeli służebność nie 

zostanie ustanowiona, to nie będą mogli sprzedać działek. Wójt dodał, iż gmina może poprzez 

opłaty adiacenckie zrekompensować wkład i oznajmił, iż należy oszacować, ile gmina może 

zebrać środków w ciągu roku z tytułu opłat adiacenckich, ile jest w stanie wykupić gruntów, 

aby zapewnić odpowiednie szerokości dróg, albo wskazać wyraźnie w planach miejscowych, 

które drogi przejmie.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, co stoi na przeszkodzie,  

aby zaproponować tym ludziom wykup przedmiotowych działek, bo poprzez służebność 

gmina bierze na siebie obowiązek utrzymania dróg i dotowanie osób prywatnych.  

 

Wójt oznajmił, iż stoi na stanowisku, iż w momencie, kiedy decyzje już zostały wydane 

należy podjąć takie kroki, ponieważ sprzedaż w częściach tej drogi znacznie utrudni 

inwestycje, gdyż nawet zamontowanie lampy będzie wymagało zgody każdego właściciela.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż służebność będzie niosło takie konsekwencje,  

że Wójt będzie musiał drogę utrzymywać, utwardzać i stawiać lampy. 

 

Wójt poinformował, iż służebność będzie skutkowała jedynie tym, że mieszkańcy będą mogli 

z drogi swobodnie korzystać i będzie to zabezpieczenie dla nich, że gmina działki nie sprzeda 

i mieszkańcy będą mieli zagwarantowany dostęp do drogi publicznej.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, kto poniesie koszty sporządzenia operatu, 

koszty opłat sądowych i koszty związane z utrzymaniem drogi.   

 

Z-ca Kierownika RGKROŚ Pani Katarzyna Kokocińska udzieliła odpowiedzi, że koszt 

operatu musi ponieść gmina, natomiast koszty aktu notarialnego łącznie z kosztami 

wieczysto-księgowymi  ponosi  właściciel nieruchomości, który wnioskuje o ustanowienie 

służebności.  

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż w szczegółach omawiane są uchwały, które mają 

poprawić infrastrukturę i służyć mieszkańcom. Argumenty, którymi kieruje się Radna Irena 

Furmańska oznaczałyby, że gmina nie mogłaby postawić żadnej lampy i przeprowadzić 

żadnej inwestycji na drogach, jednak należy wziąć pod uwagę aspekt finansowy i jeżeli 

wydzielane są działki i następuje zagospodarowanie tych działek, to gmina ma z tego tytułu 

korzyści, ponieważ ludzie płacą podatki i do budżetu wpływają pieniądze.    

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki 
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Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za. 

2. Irena Furmańska – przeciw 

3. Justyna Haliczyn – za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Renata Nowosad – za 

7. Krystyna Podsiadło – za 

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Renata Szostak – za 

2. Ireneusz Kucner – za 

3. Zbigniew Łukasiewicz – za 

4. Krystyna Podsiadło – za 

5. Krystyna Rajczyk – wstrzymany 

6. Katarzyna Szafrańska - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za 

 

Ad. 13 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości dz. nr 66,  

obr. Janczewo, stanowiącej własność gminy Santok służebnością drogową. 

 

Uchwałę omówiła Z-ca Kierownika RGKROŚ Pani Katarzyna Kokocińska. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za. 

2. Irena Furmańska – przeciw 

3. Justyna Haliczyn – za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Renata Nowosad – za 

7. Krystyna Podsiadło – za 

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 
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Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Renata Szostak – za 

2. Ireneusz Kucner – za 

3. Zbigniew Łukasiewicz – za 

4. Krystyna Podsiadło – za 

5. Krystyna Rajczyk – wstrzymany 

6. Katarzyna Szafrańska - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za 

 

Ad. 14 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości dz. nr 208,  

obr. Czechów, stanowiącej własność gminy Santok służebnością drogową. 

 

Uchwałę omówiła Z-ca Kierownika RGKROŚ Pani Katarzyna Kokocińska. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za. 

2. Irena Furmańska – przeciw 

3. Justyna Haliczyn – za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Renata Nowosad – za 

7. Krystyna Podsiadło – za 

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Renata Szostak – za 

2. Ireneusz Kucner – za 

3. Zbigniew Łukasiewicz – za 

4. Krystyna Podsiadło – za 

5. Krystyna Rajczyk – wstrzymany 

6. Katarzyna Szafrańska - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za 
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Ad. 15 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie  

się służebności gruntowej. 

 

Uchwałę omówiła Z-ca Kierownika RGKROŚ Pani Katarzyna Kokocińska. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, jakie przepisy mówią, że z mocy prawa 

gmina przejęła te działkę oraz  czy nie jest tak, że gmina ma tylko wyszczególnione podmioty 

na rzecz których może się zrzec, że nie może być to osoba prywatna.  

 

Z-ca Kierownika RGKROŚ Pani Katarzyna Kokocińska poinformowała, iż gmina 

przejęła nieruchomość na podstawie decyzji podziałowej. 

 

Radna Irena Furmańska poprosiła o opinię prawną w tym zakresie, ponieważ czytała 

przepisy, które mówią, że gmina nie może się zrzekać czegokolwiek na rzecz osoby fizycznej.  

 

Skarbnik poinformował, iż gmina nie może się zrzekać majątku, a w tym przypadku jest 

ograniczone prawo rzeczowe.  

 

Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska poinformował, iż gmina jest właścicielem 

nieruchomości i pozostanie nim, a jedynie na księdze wieczystej, gdzie wpisana jest 

nieruchomość, którą gmina przejęła z mocy prawa jest wpisane ograniczone prawo. 

Wnioskodawca nie chce sprzedawać działek z ograniczonym prawem.  

 

Z-ca Kierownika RGKROŚ Pani Katarzyna Kokocińska poinformowała, iż Pani Mecenas 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, w którym było napisane, że zrzeczenie będzie 

miało charakter nieodpłatny. 

 

Inspektor ds. gospodarki przestrzennej Magdalena Zagróbka poinformowała, iż z ustawy 

o gospodarce nieruchomościami wynika, iż każda działka powinna mieć zapewniony dostęp 

do drogi publicznej, a drogą publiczną jest droga gminna, wojewódzka i powiatowa i w 

momencie, kiedy jest droga wewnętrzna będąca własnością gminy to w decyzję podziałowa 

należy wpisać służebność.   

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż wstrzyma się od zaopiniowania uchwały do 

momentu, kiedy otrzyma opinię prawną i być może na sesji podejmie inna decyzję.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za. 

2. Irena Furmańska – wstrzymany 

3. Justyna Haliczyn – za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Renata Nowosad – za 
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7. Krystyna Podsiadło – za 

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Renata Szostak – za 

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. 16 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości 

Janczewo. 

 

Uchwałę omówiła Z-ca Kierownika RGKROŚ Pani Katarzyna Kokocińska. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za. 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn – za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Renata Nowosad – za 

7. Krystyna Podsiadło – za 

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Renata Szostak – za 

2. Ireneusz Kucner – za 

3. Zbigniew Łukasiewicz – za 
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4. Krystyna Podsiadło – za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska – nieobecna podczas głosowania  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za 

 

Ad. 17 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Santok w rejonie ul. Zielonej w 

miejscowości Stare Polichno, w rejonie drogi wojewódzkiej  nr 158 w miejscowości 

Santok i Wawrów oraz w rejonie drogi powiatowej nr 1045F w miejscowości Janczewo. 

 

Uchwałę omówiła Pani Inspektor ds. gospodarki przestrzennej Magdalena Zagróbka. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za. 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn – za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Renata Nowosad – za 

7. Krystyna Podsiadło – za 

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Renata Szostak – za 

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. 18 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok 

na rok 2019. 
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Uchwałę omówił Skarbnik 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za. 

2. Irena Furmańska – wstrzymany  

3. Justyna Haliczyn – za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Renata Nowosad – za 

7. Krystyna Podsiadło – za 

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Renata Szostak – za 

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. 19 

Stanowisko w sprawie oceny wykonania budżetu za I kwartał 2019r. 

 

Informacje przedstawił Skarbnik. 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożoną informację. 

Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do przedłożonej informacji. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za. 

2. Irena Furmańska – przeciw  

3. Justyna Haliczyn – za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 
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6. Renata Nowosad – za 

7. Krystyna Podsiadło – za 

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do przedłożonej informacji. 

Wyniki głosowania: 

1. Renata Szostak – za 

2. Ireneusz Kucner – za 

3. Zbigniew Łukasiewicz – za 

4. Krystyna Podsiadło – za 

5. Krystyna Rajczyk – wstrzymany 

6. Katarzyna Szafrańska – nieobecna w trakcie głosowania  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za 

 

Ad. 20 

Stanowisko w sprawie sprawozdania finansowego oraz bilans Fundacji OPiDHZS  

za 2018r. 

 

Sprawozdanie finansowe oraz bilans Fundacji OPiDHZS za 2018r. omówił Prezes Fundacji 

Stanisław Tokarski. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Krystyna Rajczyk, Radna Irena Furmańska, Wójt, Skarbnik, Prezes Fundacji, Radny 

Tomasz Żarski, Radny Zbigniew Łukasiewicz oraz Radny Tadeusz Boczula 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożone sprawozdanie. 

Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do przedłożonego sprawozdania. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – wstrzymany  

3. Justyna Haliczyn – za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Renata Nowosad – za 

7. Krystyna Podsiadło – za 

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do przedłożonego sprawozdania. 
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Wyniki głosowania: 

1. Renata Szostak – za 

2. Ireneusz Kucner – za 

3. Zbigniew Łukasiewicz – za 

4. Krystyna Podsiadło – za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska – nieobecna w trakcie głosowania  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za 

 

Ad. 21 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla prezesa i diety 

dla członków Zarządy Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi 

Santockiej. 

 

Projekt uchwały omówił Sekretarz, który poinformował, że proponuje się wynagrodzenie dla 

członków zarządu fundacji w wysokości 400 zł za posiedzenie zarządu, natomiast dla prezesa 

fundacji minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku zgodnie z rozporządzeniem 

o minimalnym wynagrodzeniu. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, kto jest fundatorem fundacji. 

 

Sekretarz udzielił odpowiedzi, iż zgodnie z zapisami statutowymi fundatorem jest Rada 

Gminy, natomiast fundatorem jest gmina jako jednostka samorządowa.   

 

Skarbnik oznajmił, iż ze sprawozdania wynika, że porozumienie z Prezesem zostało zawarte 

za okres od grudnia 2014 do grudnia 2017 i w związku z tym zapytał, co z rokiem 2018 jeżeli 

chodzi o zaległe wynagrodzenie dla Prezesa, bo w bilansie nie ma informacji, że Fundacja 

zalega z wypłatą wynagrodzenia.  

 

Prezes Fundacji  udzielił odpowiedzi, że fundacja nie wypłaciła mu jeszcze wynagrodzenia 

za 2018 i nastąpi to dopiero w roku 2019 zgodnie z zawartą ugodą.  

 

Skarbnik zwrócił się z pytaniem, dlaczego nie zostało to uregulowane w 2018 roku skoro 

fundacja ma na ten cel środki.  

 

Prezes Fundacji  udzielił odpowiedzi, że tak została sformułowana ugoda. 

 

Komisja wypracowała stanowisko, iż wynagrodzenie dla członków zarządu fundacji powinno 

wynosić 300 zł. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zmianę w projekcie uchwały. 

Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki 

Komisja w drodze głosowania przyjęła zmianę. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za. 

2. Irena Furmańska – wstrzymany  



25 

 

3. Justyna Haliczyn – za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Renata Nowosad – za 

7. Krystyna Podsiadło – za 

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Komisja w drodze głosowania przyjęła zmianę. 

Wyniki głosowania: 

1. Renata Szostak – za 

2. Ireneusz Kucner – za 

3. Zbigniew Łukasiewicz – wstrzymany 

4. Krystyna Podsiadło – za 

5. Krystyna Rajczyk – wstrzymany 

6. Katarzyna Szafrańska - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały ze zmianą. 

Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki 

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

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za. 

2. Irena Furmańska – wstrzymany  

3. Justyna Haliczyn – za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Renata Nowosad – za 

7. Krystyna Podsiadło – za 

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Opinia Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

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

Wyniki głosowania: 

1. Renata Szostak – za 

2. Ireneusz Kucner – za 

3. Zbigniew Łukasiewicz – wstrzymany 

4. Krystyna Podsiadło – za 

5. Krystyna Rajczyk – wstrzymany 

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

8. Tomasz Żarski – za 

 

Ad. 22 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie powołania członków Zarządu Fundacji 

Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej. 

 

Projekt uchwały omówił Sekretarz. 

 

Prezes Fundacji przedstawił kandydatów do składu Zarządu Fundacji: 

 Tomasz Helicki – obecny członek zarządu, 

 Jerzy Gąsiorek – obecny członek zarządu, 

 Stanisław Tokarski – obecny prezes fundacji 

 Radosław Wawrzyniak 

 Konrad Kowalicki 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem na czym polegało zgłoszenie chęci bycia 

członkiem zarządu i czy była informacja, iż poszukiwani są członkowie.  

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz zwrócił się z pytaniem, czy w zarządzie nie powinni być 

Radni.  

 

Prezes Fundacji oznajmił, iż do tej pory Radni wchodzili w skład zarządu, jednak teraz 

przyjęto takie założenie na spotkaniu z Przewodniczącą Rady i Przewodniczącym Komisji 

Budżetu, aby Radni nie byli w zarządzie.  

 

Wójt poinformował, iż propozycja składu zarządu padła na spotkaniu po sugestiach Prezesa, 

dwie osoby z obecnego zarządu nie chciały kontynuować pracy w fundacji i wprowadzono 

dwie nowe osoby. Temat jest otwarty i Rada ma możliwość przedstawić swoich kandydatów. 

W wyborze przedstawionych kandydatur kierowano się tym, iż Radosław Wawrzyniak jest z 

Lipek Wielkich, dał się poznać jako były Radny jako aktywny i kompetentny działacz 

społeczny i działa społecznie również w innych dziedzinach np. u pszczelarzy. Drugą taką 

osobą jest Konrad Kowalicki, który również aktywnie działa społecznie na terenie gminy 

m.in. jest inicjatorem stworzenia stowarzyszenia Santockie Winnice. Wójt dodał, że wspólnie 

wypracowano stanowisko, że lepiej jest jeżeli w skład zarządu nie wchodzą Radni. Rada ma 

pełną możliwość współpracy i może różne działania w tym zakresie podejmować, jednak 

zarząd powinien być samodzielny i niezależny. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy Pan Konrad Kowalicki jest związany 

z byłym pracownikiem Urzędu.  

 

Przewodniczący Komisji odpowiedział, że jest to syn. 

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż do tej pory zarząd składał się z Radnych i jednej osoby 

reprezentującej sferę kultury, jednak brak radnych w zarządzie może być dobrym 

rozwiązaniem, ponieważ fundacja będzie bardziej skupiała się na realizowaniu celów 

statutowych. 
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Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, iż popiera zdanie przedmówcy, jednak nie zgadza 

się co do jednej kandydatury, ponieważ uważa, że członkowie zarządu nie powinni mieć 

żadnych powiązań z Urzędem Gminy.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały ze zmianą w § 1. 

Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki 

Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za. 

2. Irena Furmańska – przeciw  

3. Justyna Haliczyn – za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Renata Nowosad – za 

7. Krystyna Podsiadło – za 

8. Renata Szostak - wstrzymany 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

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 – za 

3. Zbigniew Łukasiewicz – za 

4. Krystyna Podsiadło – za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska - wstrzymany 

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – wstrzymany 

 

 

Ad. 23 

Informacje, zapytania, wolne wnioski. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Z-ca Wójta odniósł się do pytania Radnej Ireny Furmańskiej, które padło na komisji 

dotyczące działu 80146 tj. dokształcanie nauczycieli, a mianowicie co się dzieje z pieniędzmi, 

które zostają  na paragrafie i poinformował, że te pieniądze przechodzą  do ogólnej puli 

budżetu i są wykazywane jako oszczędności. Natomiast drugie pytanie dotyczyło Pana, który 

opiekuje się orlikiem w Wawrowie i po rozmowie z Panią Dyrektor GOK Z-ca Wójta 

pozyskał informację, że w tym momencie Pan pracuje w godzinach od 15.30 do 21.00  

i sprawuje opiekę nad osobami, które przebywają na orliku w Wawrowie w tych godzinach,  

a w momencie, kiedy nikogo nie ma i opiekun opuszcza boisko to za te godziny nie pobiera 

wynagrodzenia. Natomiast jeżeli chodzi pytanie dotyczące Skarbnika Gminy to po rozmowie 
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z Panią Mecenas stwierdzono, że nie ma kolizji między pełnieniem funkcji skarbnika gminy 

oraz członka komisji rewizyjnej klubu sportowego Kasztelania.  

 

Radna Irena Furmańska poinformował, iż nie zgadza się ze zdaniem Pani Mecenas, 

ponieważ jeżeli skarbnik gminy jest w komisji rewizyjnej klubu, który ma składać 

sprawozdanie, przekazywane  Skarbnikowi Gminy, ponadto prezesem klubu jest brat 

skarbnika występuje kolizja. Radna oznajmiła, iż odpowiedź jej nie zadawala, dlatego złoży  

w tej sprawie interpelacje. Ponadto Radna dodała, że pytała również, dlaczego kluby nie 

informują, że gmina się nimi opiekuje i dotuje.  

 

Z-ca Wójta oznajmił, iż sądził ze ta kwestia została wyczerpana, ponieważ poinformował  

w trakcie trwania komisji, że ten zapis zostanie wprowadzony do umowy i egzekwowany.  

 

Wójt złożył serdeczne gratulacje Radnym, ponieważ 27 maj to dzień samorządu 

terytorialnego.  

 

Ad. 24 

Zakończenie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 18
30

 posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki. 
 

 

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Krystosik           Ireneusz Kucner 

 

 


