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Protokół nr 29/2019 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

Protokół nr 27/2019 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

16 czerwca 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. Przyjęcie protokołów nr 20/2019, 21/2019, 22/2019, 23/2019, 24/2019, 25/2020, 

26/2020 Komisji Budżetu i Gospodarki oraz przyjęcie protokołów nr 18/2019, 

19/2019, 20/2019, 22/2019, 23/2019, 24/2020 Komisji ds. Społecznych  

Oświatowych. 

4. Informacja w sprawie bezpieczeństwa publicznego gminy działalności jednostek 

Ochot. Straży Pożarnych, Policji i Obrony Cywilnej za 2019 rok. 

5. Informacja dzielnicowych o bezpieczeństwie w szkołach i na terenie całej gminy, 

oraz informacja o stanie Bezpieczeństwa Publicznego. 

6. Stanowisko w sprawie sprawozdania finansowego oraz bilans Fundacji 

OPiDHZS za 2019r. 

7. Wolne wnioski i zapytania. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner o godz. 12
10 

dokonał 

otwarcia posiedzenia wspólnej komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja Budżetu  

i Gospodarki uczestniczyła w 9 osobowym  pełnym składzie. Komisja ds. Społecznych  

i Oświatowych uczestniczyła w 9 osobowym pełnym składzie. Spoza Komisji udział wzięli: 

Wójt Gminy Paweł Pisarek,  Z-ca Wójta Gminy Damian Kochmański, Skarbnik Gminy 

Andrzej Szymczak, Przewodnicząca Rady Renata Nowosad, Kierownik RRG Bogumiła 

Popkowska, Inspektor ds. obrony cywilnej Łukasz Bak, Dzielnicowy Marek Majkutewicz 

oraz Dzielnicowy Marcin Kopacz, Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 

Bartłomiej Mądry, Prezes FOPIDHZS Stanisław Tokarski. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner zaproponował siebie 

jako osobę prowadzącą posiedzenie Komisji. 

Komisja nie wniosła zastrzeżeń i wybrała Przewodniczącego Komisji Budżetu  

i Gospodarki Ireneusza Kucnera na osobę prowadzącą posiedzenie. 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 



2 

 

 

Przewodniczący Komisji zaproponował zmianę w porządku posiedzenia polegającą na 

przeniesieniu pkt 3 w miejsce 6. Ponadto Przewodniczący poinformował, iż omyłkowo  

w nowym już pkt 6 wpisano protokół nr 21/2019, ponieważ został on już przyjęty przez 

Komisje dnia 27 lutego.  

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Informacja w sprawie bezpieczeństwa publicznego gminy działalności jednostek 

Ochot. Straży Pożarnych, Policji i Obrony Cywilnej za 2019 rok. 

4. Informacja dzielnicowych o bezpieczeństwie w szkołach i na terenie całej gminy, 

oraz informacja o stanie Bezpieczeństwa Publicznego. 

5. Stanowisko w sprawie sprawozdania finansowego oraz bilans Fundacji 

OPiDHZS za 2019r. 

6. Przyjęcie protokołów nr 20/2019, 21/2019, 22/2019, 23/2019, 24/2019, 25/2020, 

26/2020 Komisji Budżetu i Gospodarki oraz przyjęcie protokołów nr 18/2019, 

19/2019, 20/2019, 22/2019, 23/2019, 24/2020 Komisji ds. Społecznych  

Oświatowych. 

7. Wolne wnioski i zapytania. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

Komisje w drodze głosowania przyjęły porządek obrad ze zmianami. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska - za 

7. Renata Szostak – za  

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

 

Ad. 3 i Ad. 4 

Informacja w sprawie bezpieczeństwa publicznego gminy działalności jednostek Ochot. 

Straży Pożarnych, Policji i Obrony Cywilnej za 2019 rok. 

 

Informację w sprawie bezpieczeństwa publicznego w zakresie działalności jednostek 

Ochotniczej Straży Pożarnej omówił Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 

Bartłomiej Mądry. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz zwrócił się z pytaniem, dlaczego jednostka OSP w Czechowie 

za dwa wyjazdy otrzymała 3 500 zł, a jednostka OSP w Janczewie wyjeżdżała 95 razy  

i otrzymała  70 tys.  

 

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Bartłomiej Mądry odpowiedział, że nie 

są to pieniądze, które były przeznaczone wyłącznie na wyjazdy tylko łącznie na 

funkcjonowanie jednostki, a stawka godzinowa to 16 zł i jest ona taka sama dla wszystkich 

druhów. 

  

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z następującymi pytaniami: 

 skąd pochodzą koszty w jednostkach  OSP w Ludzisławicach i Jastrzębniku, 

 ile z wyjazdów poszczególnych jednostek odbywały się na terenach własnych 

miejscowości, a ile na terenach gminy, czy poza terenami gminy, 

 ile wynoszą dopłaty dla jednostki Janczewo i Lipki Wielkie z krajowego systemu, 

 co ujęte jest pod pozycją „doposażenie jednostki”, 

 czy można oszacować majątek, który strażacy ochronili w roku 2019, 

 

 

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Bartłomiej Mądry odpowiedział, że: 

 koszty głównie związane są z ubezpieczeniem pojazdów i pieniądze, które otrzymują 

kierowcy i druhowie, którzy pełnią funkcje gospodarczą, 

 jednostki spoza krajowego systemu nie wyjeżdżały poza teren własnej gminy, takie 

dane przedstawiane były w zeszłym roku i zostały one uaktualnione, takie zestawienie 

zostanie przekazane Radnym jako uzupełnienie, 

 nie jest to stała kwota, w każdym roku kształtuje się inaczej, Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji dotuje co rok jednostki, a wysokość dotacji jest zależna 

od ilości wyjazdów i wynosi od 5 do 10 tys.,  

 doposażenie to głównie sprzęt i środki ochrony indywidualnej strażaków tj. hełmy, 

ubrania bojowe oraz obuwie, kupowano również zbiorniki przeciwpożarowe i drobny 

sprzęt, 

 każde działanie kończy się podsumowaniem i szacunkowym określeniem uratowanego 

mienia, więc można takie zestawienie sporządzić,  

 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, jakie zostały zrealizowane plany  

w stosunku do OSP Wawrów i Stare Polichno. 
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Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Bartłomiej Mądry odpowiedział, że na 

ostatnim zarządzie przedstawione zostały dokumentacje dla każdego z prezesów tychże  

jednostek w zakresie modernizacji remiz. Prowadzone są prace związane z uregulowaniem 

prawnym terenów tych obiektów. W Wawrowie planowane jest dobudowanie części 

garażowej. W Starym Polichnie jest sporządzony projekt, jak ma wyglądać modernizacja 

obiektu.  

 

Wójt dodał, iż mija termin, w którym firma powinna przedłożyć pełne dokumentacje 

projektowe, natomiast strażacy zostali zapoznani z wyciągami tej dokumentacji. 

 

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Bartłomiej Mądry poinformował,  

iż wszystkie plany modernizacyjne były konsultowane z nim oraz z Prezesami jednostek po 

to, aby spełniały oczekiwania oraz wymagane standardy. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, kiedy będą realizowane projekty. 

 

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Bartłomiej Mądry odpowiedział, że 

wszystko zależy od posiadanych środków, dlatego nie jest w stanie wskazać konkretnego 

terminu. 

 

Wójt dodał, że projekt modernizacji był Radnym przedstawiany i wskazywano w nim 

jednostki priorytetowe, które gmina chce rozwijać i utrzymywać oraz te, które będą wspierane 

w działaniach jedynie zachowawczych, ponieważ każda jednostka OSP ma osobowość 

prawną i decyduje sama za siebie, więc gmina nie jest w stanie jej administracyjnie 

zlikwidować. Za bezpieczeństwo przeciwpożarowe odpowiada Wójt i sporządza plan 

zabezpieczenia, który został sporządzony. Gmina dąży do tego, aby funkcjonowało 5 

jednostek tj. Janczewo, Lipki Wielkie, Santok-Gralewo, Wawrów oraz Stare Polichno, 

natomiast Jastrzębnik i Czechów formalnie nie mają większego znaczenia bojowego, 

natomiast można je wykorzystać w sytuacjach związanych z zagrożeniami typu nawałnica. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, dlaczego podczas ostatniej nawałnicy nie 

zadysponowano Czechowa tylko jednostki z innej gminy.  

 

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Bartłomiej Mądry odpowiedział, że na 

4 druhów w OSP Czechów, którzy są uprawnieni do udziału w działaniach są również 

druhami w OSP Wawrów, który jeździł praktycznie 3 dni do usuwania skutków tej nawałnicy.  

 

Radny Marian Tomkiewicz zwrócił się z pytaniem, czy PSP informuje gminę o podjętych 

działania i czy mogłaby być organem doradczym, aby w przyszłości skutki nawałnic były 

mniejsze.  

 

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Bartłomiej Mądry odpowiedział,  

że 5 lat temu stworzono magazyn przeciwpowodziowy, który znajduje się w Komendzie 

Miejskiej, w którym zdeponowane są najpilniejsze w takich przypadkach materiały, a jeżeli 

chodzi o powiadamianie i alarmowanie to każde zdarzenie i każdy wyjazd jednostki jest 

zgłaszany poprzez sms zarówno do Wójta jak i Inspektora Łukasza Baka. Takich zdarzeń  

w regionie jest coraz więcej dlatego jednostki w krajowym systemie przygotowują się i stale 

doposażają w niezbędny sprzęt.  
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Radny Marian Tomkiewicz zwrócił się z pytaniem, czy po takich interwencjach PSP wysyła 

raport do gminy, z którego wyciągane są wnioski, ponieważ można już stwierdzić,  

iż cyklicznie w danym miejscu pojawia się problem z niewydolną studzienką i po takich 

powtarzających się raportach gmina musiałaby podjąć działania w celu rozwiązania 

problemu. 

 

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Bartłomiej Mądry odpowiedział, że 

informacja o wszystkich zdarzeniach przekazywana jest regularnie Wójtowi oraz 

Inspektorowi Łukaszowi Bakowi i widząc, że coś pojawia się cyklicznie gmina oraz 

Komendant starają się reagować, ale takie zgłoszenia powinny być również zgłaszane przez 

mieszkańców, ponieważ to oni najlepiej wiedzą z jakimi problemami borykają się w swoich 

miejscowościach.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska zwróciła się z pytaniem, na jakim etapie jest 

projekt modernizacji remizy  w Janczewie. 

 

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Bartłomiej Mądry odpowiedział,  

że projekt modernizacji remizy będzie opracowany w tym samym czasie co Wawrów i Stare 

Polichno, więc jest termin do czerwca. W Janczewie projektowany jest nowy  budynek.  

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż corocznie omawiane jest bezpieczeństwo publiczne na 

terenie gminy Santok i od wielu lat wypada ono dość pozytywnie. Rok 2019 jak wynika  

z budżetu jest rokiem szczególnym w zakresie działalności straży, a także w inwestycjach, 

które zostały poczynione i służą jednostkom, ponieważ przeznaczono 800 tys.  

 

Informację w sprawie bezpieczeństwa publicznego w zakresie Obrony Cywilnej omówił 

Inspektor ds. obrony cywilnej Łukasz Bak. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Informację dzielnicowych o bezpieczeństwie w szkołach i na terenie całej gminy 

oraz informacja o stanie Bezpieczeństwa Publicznego omówili Dzielnicowy Marek 

Majkutewicz oraz Dzielnicowy Marcin Kopacz, 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, jak według dzielnicowych wygląda 

bezpieczeństwo na terenie gminy Santok. 

 

Dzielnicowy Marcin Kopacz wyraził zdanie, iż bezpieczeństwo w gminie Santok  

w porównaniu innych gmin jest jedną z najbezpieczniejszych gmin.  

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, co wchodzi w skład „innych art.” ujętych  

w tabeli oraz czy jest harmonogram objazdów poszczególnych miejscowości w gminie. 

 

Dzielnicowy Marek  Majkutewicz udzielił odpowiedzi, że są to przestępstwa mniejszej 

rangi, które nie zostały wyodrębnione  w statystyce. Natomiast nie ma harmonogramu patroli 

w poszczególnych miejscowościach, ponieważ zazwyczaj odbywają się one na bieżąco jeżeli 

pozwala na to czas i możliwość. 
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Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, czy w ostatnim czasie były założone nowe 

niebieskie karty.   

 

Dzielnicowy Marek  Majkutewicz poinformował, iż w chwili obecnej na terenie gminy jest 

6 aktywnych niebieskich kart, na początku pracy dzielnicowego na terenie gminy było od 18 

dwudziestu kilku kart, natomiast w ciągu kilku ostatnich lat ich liczba uległa znacznemu 

pomniejszeniu.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż w tabeli wskazanych jest 6 incydentów związanych  

z narkotykami i zapytała, czy miały one miejsce na terenie szkół.  

 

Dzielnicowy Marcin Kopacz poinformował, iż w roku 2019 w tej wykazanej ilości mogły 

znajdować się zdarzenia związane z e-papierosami w szkołach.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, jak długo pozostają w krajowej mapie 

zagrożeń dane. 

 

Dzielnicowy Marcin Kopacz poinformował, iż punkty w krajowej mapie zagrożeń 

bezpieczeństwa oznaczane są przez obywateli, następnie policja kontroluje te miejsca co 

najmniej 3 razy  i jeżeli nie stwierdzi żadnego procederu to punkt zostaje usunięty, a z każdej 

kontroli sporządzana jest notatka.  

 

Radna Irena Furmańska zgłosiła, iż na ul. Klonowej w kierunku Santoka nagminnie 

przekraczana jest dozwolona prędkość. 

 

Radna Krystyna Rajczyk wyraziła zdanie, iż kiedyś dzielnicowi mieli więcej czasu na 

kontakt z Sołtysami  czego teraz brakuje. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożone sprawozdania. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywną opinię do sprawozdań. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk - za 
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5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska - za 

7. Renata Szostak – za  

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 5  

Stanowisko w sprawie sprawozdania finansowego oraz bilans Fundacji OPiDHZS za 

2019r. 

 

Sprawozdanie omówił Prezes Fundacji Stanisław Tokarski. 

Treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz zwrócił 

się z pytaniem, dlaczego Fundacja ma tak małe dochody z tytułu sprzedaży piasku i czy nie 

należałoby wyjść z jakąś reklamą w celu zwiększenia sprzedaży. 

 

Prezes Fundacji Stanisław Tokarski poinformował, iż sytuacja przedstawiana jest co rok  

i na dzień dzisiejszy  nawiązano współpracę z nową firmą, która eksploatuje kruszywo. 

Kruszywo, które było dobre skończyło się, dlatego sprzedaż jest na tak niskim poziomie. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż w sprawozdaniu z 2018 roku Fundacja zobowiązała 

się do przekazania 50 tys. na kościół w Nowym Polichnie. W 2019 roku zrealizowane zostały 

wypłaty wynagrodzeń, a zobowiązania w stosunku do mieszkańców nie zostały zrealizowane.  

 

Prezes Fundacji Stanisław Tokarski poinformował, iż kwota 50 tys. dla kościoła jest nadal 

aktualna, została podjęta uchwała, a jej realizacja jest w toku. Projekt który wyniósł 6.5 tys. 

został wykonany i temat jest realizowany.  

 

Radny Tomasz Żarski poinformował, że Fundacja nie ma możliwości przekazania środków 

na remont kościoła, ponieważ ze sprawozdania wynika, iż Fundacja nie posiada żadnych 

dochodów z realizacji celów statutowych, ponieważ dochody są jedynie ze sprzedaży 

nieruchomości.  

 

Prezes Fundacji Stanisław Tokarski poinformował, iż pieniądze na remont kościoła nie 

muszą pochodzić ze sprzedaży nieruchomości, a np. z eksploatacji kruszywa, a jeżeli dojdzie 

do sprzedaży majątku to ten majątek Fundacja nabyła ze środków ze swojej działalności  

i w tej chwili Fundacja ma prawo go sprzedać. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż w sprawozdaniu za rok 2019 zostało zawarte 

stwierdzenie, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przez założenie kontynuowania 

działalności gospodarczej oraz założeniu, iż nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na 
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zagrożenie prowadzenia działalności. Radna poprosiła o uzasadnienie wskazanego 

sformułowania.  

 

Prezes Fundacji Stanisław Tokarski poinformował, iż opiera swoje założenie o majątek 

oraz fundusze, które posiada Fundacja.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż na koniec roku 2019 przy wydatkowaniu pond 192 

tys. i odjęciu różnicy ze sprzedaży kruszywa to wydatkowanych zostało 188 tys. Minusując 

gotówkę z roku 2018 – 123 tys. wychodzi, że Fundacja wydatkowała 65 tys. środków, 

których nie miała. Radna dodała, że jeżeli Prezes nie jest przygotowany w dniu dzisiejszym 

do odpowiedzi na to pytanie to poprosi o odpowiedz na sesji. Ponadto Radna zwróciła się do 

Przewodniczącej Rady i poinformowała, że Statut gminy Santok mówi, że Rada Gminy 

wyraża swoją wole w formie uchwał, gdy temat rodzi skutki prawne zgodnie z §15. Radni 

otrzymali sprawozdanie, a Radni nie są komisją rewizyjną fundacji tylko Radnymi 

 i w związku z tym Radna zapytała jaki wniosek z tego wynika i co mają poczynić z tym 

Radni, ponieważ chodzi o duże pieniądze. Radnym nie został przedłożony projekt uchwały, 

aby mogli się odnieść do sprawozdania, co było praktykowane w poprzednich kadencjach.   

 

Prezes Fundacji Stanisław Tokarski poinformował, iż odpowiedzialność gospodarczą  

i finansową ponosi Prezes i Zarząd Fundacji, a nie Radni.  

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że przedłożone sprawozdanie jest informacją dla 

Radnych, a obowiązek jego przedłożenia wynika ze statutu Fundacji.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, dlaczego do tej pory były sporządzane 

projekty uchwał, a od dwóch lat tego nie ma oraz na podstawie jakich przepisów 

Przewodnicząca wprowadziła sprawozdanie do porządku posiedzenia sesji.  

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż w danej chwili nie odpowie na pytanie, dlaczego 

od 2 lat nie ma uchwały, ponieważ tę informacje musi zweryfikować, gdyż nie pamięta, aby 

sprawozdanie w ogóle kiedyś było przyjmowane w formie uchwały.  

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż sprawozdanie z działalności Fundacji budzi dużo 

kontrowersji, co jest zasadne. Sytuacja Fundacji w roku 2018 również nie była już dobra, ale 

dano szanse Fundacji, ponieważ przedstawiane były możliwości działania, który 

wyprowadziłyby Fundację na dobre tory. Fundacja w swojej działalności miała wiele 

zakrętów  i była w gorszej sytuacji niż obecnie i zawsze z tego wychodziła. Obecna sytuacja 

Fundacji jest naprawdę niespotykana, ze sprawozdania wynika, że 238 tys. zł to działalność 

Fundacji, a 60 tys. dochód, gdzie zysk wynosi 14 tys. Firma, która funkcjonuje i przynosi 

zyski na poziomie 14 tys. nie ma racji bytu. Sytuacja jest kryzysowa i Zarząd Fundacji 

powinien podjąć pewne decyzje w sprawie dalszej działalności Fundacji. W bilansie zapisano 

188 tys. i jest to wartość nieruchomości. Radny wyraził zdanie, że aby zachować majątek 
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Fundacji, który jest majątkiem mieszkańców należy podjąć działania w celu rozwiązania 

Fundacji.  

 

Prezes Fundacji Stanisław Tokarski poinformował, iż nie zgadza się z wypowiedzią 

Radnego Tadeusza Boczuli, ponieważ Fundacja była w gorszej sytuacji, a na dzień dzisiejszy 

Fundacja na cele statutowe wydała 83 tys. i utrzymała swoją działalność. Gdyby Fundacja nie 

miała środków to był nie mogła działać. Ziemia była kupowana w momencie, kiedy Fundacja 

była w dobrej kondycji finansowej i jest jej zabezpieczeniem, po jej sprzedaży środki zostały 

przeznaczone na cele statutowe.  

 

Z-ca Wójta zwrócił się z pytaniem, co się dzieje z majątkiem Fundacji po jej rozwiązaniu. 

 

Prezes Fundacji Stanisław Tokarski poinformował, iż majątek przechodzi na własność 

gminy, a w momencie kiedy teren jest objęty obowiązkiem rekultywacji będzie musiał ją 

przeprowadzić właściciel.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska zwróciła się z pytaniem, w jakim zakresie 

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą i jakie są zyski z tego tytułu. 

 

Prezes Fundacji Stanisław Tokarski udzielił odpowiedzi, ze z tytułu prowadzenia 

działalności Fundacja osiągneła zysk w kwocie 4 300 zł.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska zapytała, jakie są możliwości i co można 

zrobić, aby Fundacja zaczęła osiągać zyski, bo sprzedawanie majątku w celu utrzymywania 

Fundacji jest niewłaściwe.  

 

Prezes Fundacji Stanisław Tokarski udzielił odpowiedzi, że działalność prowadzona na 

żwirowni jest nieopłacalna, ponieważ kruszywo jest słabej jakości. Planuje się sprzedać teren 

żwirowni, dla podmiotów prowadzących działalność z której skorzystają mieszkańcy.  

 

Wójt poinformował, że Fundacja nie jest w dobrej kondycji, co wszyscy widzą jednak należy 

zwrócić uwagę, że likwidując Fundację gmina przejmuje jej majątek i odpowiedzialność,  

a jedną z nich jest rekultywacja terenu, który przez lata był eksploatowany. Sprzedanie 

wyrobiska pod kątem rekultywacji zgodnie z jej programem, czyli sprzedanie jej dla 

Polskiego Związku Łowieckiego rozwiązywałoby ogromny problem związany z dużymi 

kosztami rekultywacji.  Sytuacja jest trudna, wymagająca analizy i takiego poprowadzenia, 

aby umiejętnie wyjść z problemu rekultywacji wyrobiska. Fundacja opracowała plan 

rekultywacji, jednak działania prowadzone nie przyniosły efektu w postaci zbycia, ale 

intencje chęci pozyskania terenu przez PZŁ były i są tym zakresie, dlatego należy dążyć do 

jego sprzedaży.   

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż Fundacja wydatkowała środki na działalność 

statutową, ale pochodziły one nie z tytułu prowadzenia działalności, ale ze sprzedaży majątku. 
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Nie może być tak, że Wójt straszy Radnych wyrobiskiem, aby dać możliwość dalszego 

prowadzenia działalności Fundacji, polegającej na wyprzedawaniu majątku.  

 

Wójt oznajmił, iż jego intencją jest zabezpieczenie gminy i niedopuszczanie, aby ta sytuacja 

trwała długo, jednakże chodzi o to, aby to Fundacja zakończyła proces rekultywacji. Fundacja 

może sprzedać teren żwirowni, ponieważ jest wiele chętnych firm, jednak nie można 

pozwolić na to, aby był on wykorzystywany w sposób, który nie będzie korzystny dla 

mieszkańców, jak np. wysypisko śmieci, dlatego należy podjąć wszelkie możliwe działania, 

aby ten problem zamienić w sukces i znalezienie nabywcy, który ten teren zamieni na obiekt 

rekreacyjny.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska oznajmiła, iż nikt nie zagwarantuje 

mieszkańcom, ani gminie, że po zakupie tego terenu nie zostanie on sprzedany komuś 

innemu, kto będzie miał pełną dowolność w dysponowaniu terenem i w związku z tym 

zwróciła się z pytaniem, czy terenu nie można np. wydzierżawić, aby gmina miała jednak 

kontrole i nadzór nad tym terenem.    

 

Wójt odpowiedział, że problem jest w tym, aby znaleźć chętnego na dzierżawę. 

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz zwrócił się z pytaniem, czy na żwirowni były 

przeprowadzone badania geologicznie i czy jest nadzieja na wydobywanie kruszywa w celu 

zwiększenia sprzedaży.  

 

Prezes Fundacji Stanisław Tokarski udzielił odpowiedzi, że pomiary geologiczne były 

robione ok 20 lat temu, aby otworzyć żwirownie. Dobre kruszywo zostało wyeksploatowane.  

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, jaki będzie koszt rekultywacji. 

 

Prezes Fundacji Stanisław Tokarski udzielił odpowiedzi, że koszt rekultywacji zależy od 

jej kierunku.  

 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, kiedy sprzedaż ziemi zostanie 

sfinalizowana. 

 

Prezes Fundacji Stanisław Tokarski udzielił odpowiedzi, że w IV kwartale roku transakcja 

powinna zostać sfinalizowana.  

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem i nie 

będzie głosowała nad jego przyjęciem. 

 

Ad. 6 

Przyjęcie protokołów nr 20/2019, 21/2019, 22/2019, 23/2019, 24/2019, 25/2020, 26/2020 

Komisji Budżetu i Gospodarki oraz przyjęcie protokołów nr 18/2019, 19/2019, 20/2019, 
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22/2019, 23/2019, 24/2020 Komisji ds. Społecznych  

Oświatowych. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, dlaczego protokoły przyjmowane są po 

takim czasie i jaki ma to sens po tylu miesiącach skoro żaden Radny nie pamięta o czym na 

tych posiedzeniach się mówiło.  

 

Przewodniczący Komisji  poinformował, że protokoły zostały odwleczone w czasie z 

powodu nieobecności protokolanta, ponadto część protokołów była sporządzona już dawno 

jednak ze względu na dużą ilość materiałów na kolejne komisje, ich przyjmowanie było 

odroczone. Popełniono błąd pisarski i zamiast Przyjęcie protokołów nr 20/2019, 21/2019, 

22/2019, 23/2019, 24/2019, 25/2020, 26/2020 Komisji Budżetu i Gospodarki oraz przyjęcie 

protokołów nr 18/2019, 19/2019, 20/2019, 22/2019, 23/2019, 24/2020 Komisji ds. 

Społecznych Oświatowych winno być 20/2020, 22/2020, 23/2020, 24/2020, 25/2020, 26/2020 

Komisji Budżetu i Gospodarki oraz 18/2020, 19/2020, 20/2020, 22/2020, 23/2020, 24/2020 

Komisji ds. Społecznych Oświatowych 

 

 

Protokoły  nr 20/2020, 22/2020, 23/2020, 24/2020, 25/2020, 26/2020 Komisji Budżetu  

i Gospodarki zostały przyjęte w drodze głosowania. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – przeciw 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - wstrzymany 

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Protokoły 18/2020, 19/2020, 20/2020, 22/2020, 23/2020, 24/2020 Komisji ds. Społecznych  

Oświatowych zostały przyjęte w drodze głosowania. 

Wyniki głosowania: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – nieobecna podczas głosowania 

6. Katarzyna Szafrańska - za 

7. Renata Szostak – za  

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za.  
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Ad. 7 

Wolne wnioski i zapytania. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż ma przed sobą wykaz wkładu jaki parafie muszą 

zebrać, aby uczestniczyć w projekcie, są to duże pieniądze, których parafianie nie zbiorą, 

dlatego Radna zaproponowała, aby w budżecie na 2021 rok zabezpieczyć środki na ten cel.  

 

Wójt poinformował, iż jest w kontakcie z księżmi proboszczami w tej sprawie i Wójt 

informował już, że w 2020 roku gmina nie jest w stanie sfinansować wkładu osobowego 

poszczególnych parafii. Projekt będzie realizowany przez kilka lat. Gmina ze swojego 

budżetu może dotować kościoły jako obiekty zabytkowe i jedyną parafią, która została 

dotowana na opracowanie dokumentacji to była parafia Stare Polichno, a jak się okazało  

w Santoku te inwestycje nie będą wykonywane, ponieważ pieniądze, które zostały przekazane 

dotyczą dzwonnicy i gmina poniesie wszelkie koszty związane z remontem dzwonnicy, gdyż 

nie pełni ona funkcji sakralnej, a zabytkową. Temat ewentualnego finansowania kościołów 

jest tematem otwartym i zależy od Radnych, a jedynym proboszczem, który sygnalizował 

problem jest proboszcz z Lipek Wielkich.  

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, że mieszkańcy Czechowa i Wawrowa na remont 

kościoła zebrali 70 tys., następnie zebrali środki na koszty dokumentacji, dlatego nie są już  

w stanie więcej dać.  

 

Radna Krystyna Podsiadło poinformowała, że była członkiem fundacji na rzecz odbudowy 

kościoła w Janczewie, gdzie uzyskano środki z Urzędu Marszałkowskiego, jednak parafianie 

musieli zebrać wkład własny i Janczewo zebrało 350 tys. zł. Radna uzyskała informację od 

proboszcza z Gralewa, że beneficjentem projektu jest kuria i w związku z tym Radna 

założyła, że to kuria pokryje koszty wkładu własnego.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, jak będzie wyglądała opieka przedszkola 

w  Wawrowie w czasie wakacji. 

 

Z-ca Wójta oznajmił, iż przekaże Radnej harmonogram pracy przedszkoli w okresie 

wakacyjnym. 

 

Radny Tomasz Żarski zwrócił się z pytaniem jak będzie wyglądało zakończenie roku 

szkolnego w obecnej sytuacji.  

 

Z-ca Wójta oznajmił, iż w związku z pandemią nie będzie uroczystego zakończenia roku 

szkolnego. Dyrektorzy mają za zadanie ustalenie harmonogramu odbioru świadectw  

z podziałem na klasy.  

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz oznajmił, iż ma pomysł na wyrobisko w Janczewie,  

a mianowicie Fundacja powinna przyjmować glinę w wykopać i wsypywać ją do dziury  

i Fundacja mogłaby jeszcze na tym zarobić.  

 

Wójt wyraził zdanie, iż według niego najlepszym pomyłem jest jednak sprzedaż wyrobiska 

podmiotowi, który zagospodaruje teren. 
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Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, co gmina mogłaby zrobić żeby poprawić 

jakość połączeń na trasie Jastrzębnik-Wawrów.  

 

Wójt oznajmił, iż PKS stoi na stanowisku, że jak gmina dofinansuje to będą kursy. 

Wojewoda, co prawda zmienił trochę zasady programu rządowego i dokłada większe 

pieniądze, jednak Wójt wyraził zdanie, że dotowanie kursów w taki sposób jak dotychczas 

byłoby marnotrawieniem publicznych środków. Ustawa o zbiorowym transporcie publicznym 

mówi, że z rocznym wyprzedzeniem trzeba zgłosić chęć bycia organizatorem transportu. 

Zostało to zgłoszone, więc może warto rozmawiać o tym, aby w przyszłym roku ogłosić 

przetarg i podjąć działania, aby na terenie gminy poprowadzić transport we własnym zakresie, 

ale trzeba się liczyć z tym, że w takim przypadku PKS zrezygnuje ze swoich kursów, a gmina 

może organizować transport jedynie od Jastrzębnika do Wawrowa.  

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, czy Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska wypowiedział się w sprawie budowy biogazowni w Płomykowie, 

 

Wójt udzielił poinformował, iż do Urzędu nie wpłynęła jeszcze odpowiedz od RDOŚ.  

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, czy mieszkańcy Płomykowa mieliby jakąś 

realną szanse na powstanie przystanku w Płomykowie i co mieszkańcy musieliby w związku  

z tym zrobić.  

 

Wójt odpowiedział, że może skierować zapytanie do PKP, jednak podejrzewa, że minął już 

etap na takie sugestie, ponieważ wymagałoby to ponownych konsultacji i opracowania 

dokumentacji projektowych, a to już się odbywa.  

 

Ad. 8 

Zakończenie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 15
50

  posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji ds. Społecznych 

 i Oświatowych.  

 

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 

 

Joanna Krystosik                Ireneusz Kucner 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Zbigniew Łukasiewicz 

 


