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Protokół nr 27/2019 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

Protokół nr 25/2019 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

9 marca 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. Podsumowanie ferii zimowych organizowanych przez GOK w 2019 r. 

4. Stanowisko do uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz 

ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na 

które dofinansowanie będzie przyznawane  za kształcenie nauczycieli zatrudnionych 

w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Santok w 2019 roku. (projekt 

1) 

5. Stanowisko do uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym reklam, urządzeń infrastruktury 

technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania lub 

ruchem drogowym na drogach kategorii gminnej. (projekt 2) 

6. Stanowisko do uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

Lubuskiego. (projekt 3) 

7. Stanowisko do uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  Powiatu 

Gorzowskiego (projekt 4) 

8. Stanowisko do uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  Powiatu 

Gorzowskiego. (projekt 5) 

9. Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszarów położonych w gminie Santok, obręb 0001 Wawrów, dla 

działek położonych przy granicy z m. Gorzowem Wlkp. o numerach:  6, 51/6, 51/7, 

452/1, 452/4, 452/6, 452/7, 452/8, 452/9, 542/10, 452/12, 452/13, 50/4, 50/5, 50/6, 

50/7, 50/8, 50/10, 50/11, 50/12, 50/13, 50/14, 50/21, 50/22, 50/23, 50/24, 50/25, 

50/26, 50/27, 50/28, 50/29, 50/30, 50/31, 50/32, 50/33, 50/34, 50/35. (projekt 6) 

10. Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Santok na lata 2020-2024. (projekt 

7) 

11. Stanowisko do uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na 

rok 2020. (projekt 8) 

12. Stanowisko do uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz 

niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy 

Santok za pomocą innego instrumentu płatniczego. (projekt 11) 

13. Wolne wnioski i zapytania. 

14. Zakończenie posiedzenia. 
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Ad. 1  

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

dokonał 

otwarcia posiedzenia wspólnej komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja Budżetu  

i Gospodarki uczestniczyła w 8 osobowym  składzie (nieobecna Radna Justyna Haliczyn). 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych uczestniczyła w 8 osobowym składzie (nieobecna 

Radna Katarzyna Szafrańska). Spoza Komisji udział wzięli: Wójt Gminy Paweł Pisarek,  Z-ca 

Wójta Gminy Damian Kochmański, Skarbnik Gminy, Andrzej Szymczak, Kierownik RRG 

Bogumiła Popkowska, Przewodnicząca Rady Renata Nowosad, Dyrektor GOK Sylwia 

Dobrzyńska, Główna Księgowa CUW Małgorzata Wołoszczuk, Inspektor ds. drogownictwa 

Krzysztof Rajtar, Inspektor ds. gospodarki przestrzennej Magdalena Zagróbka, Projektant 

Grzegorz Kołosionek.  

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 Ireneusz Kucnera na osobę prowadzącą posiedzenie. 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmił, iż kilka miesięcy temu poprosiła o opinię prawną  

w sprawie łączenia prac komisji i do tej pory jej nie otrzymała. 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, iż Radna otrzyma opinie prawną w dniu 

dzisiejszym. 

 

Przewodniczący Komisji zaproponował przeniesienie pkt 9 w miejsce pkt 3 porządku 

posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie proponowaną zmianę w porządku 

posiedzenia. 

Komisje przyjęły zmianę. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

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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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. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za 

  

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszarów położonych w gminie Santok, obręb 0001 Wawrów, dla 

działek położonych przy granicy z m. Gorzowem Wlkp. o numerach:  6, 51/6, 51/7, 

452/1, 452/4, 452/6, 452/7, 452/8, 452/9, 542/10, 452/12, 452/13, 50/4, 50/5, 50/6, 

50/7, 50/8, 50/10, 50/11, 50/12, 50/13, 50/14, 50/21, 50/22, 50/23, 50/24, 50/25, 

50/26, 50/27, 50/28, 50/29, 50/30, 50/31, 50/32, 50/33, 50/34, 50/35. (projekt 6) 

4. Podsumowanie ferii zimowych organizowanych przez GOK w 2019 r. 

5. Stanowisko do uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz 

ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na 

które dofinansowanie będzie przyznawane  za kształcenie nauczycieli zatrudnionych 

w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Santok w 2019 roku. (projekt 

1) 

6. Stanowisko do uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym reklam, urządzeń infrastruktury 

technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania lub 

ruchem drogowym na drogach kategorii gminnej. (projekt 2) 

7. Stanowisko do uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

Lubuskiego. (projekt 3) 

8. Stanowisko do uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  Powiatu 

Gorzowskiego (projekt 4) 

9. Stanowisko do uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  Powiatu 

Gorzowskiego. (projekt 5) 

10. Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Santok na lata 2020-2024. (projekt 

7) 

11. Stanowisko do uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na 

rok 2020. (projekt 8) 

12. Stanowisko do uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz 

niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy 

Santok za pomocą innego instrumentu płatniczego. (projekt 11) 

13. Wolne wnioski i zapytania. 
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14. Zakończenie posiedzenia. 

 

Komisje w drodze głosowania przyjęły porządek obrad ze zmianą. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

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 

 

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. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za 

 

Ad. 3 

Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszarów położonych w gminie Santok, obręb 0001 Wawrów, dla działek 

położonych przy granicy z m. Gorzowem Wlkp. o numerach:  6, 51/6, 51/7, 452/1, 452/4, 

452/6, 452/7, 452/8, 452/9, 542/10, 452/12, 452/13, 50/4, 50/5, 50/6, 50/7, 50/8, 50/10, 50/11, 

50/12, 50/13, 50/14, 50/21, 50/22, 50/23, 50/24, 50/25, 50/26, 50/27, 50/28, 50/29, 50/30, 

50/31, 50/32, 50/33, 50/34, 50/35. (projekt 6) 

 

Projekt uchwały omówiła Inspektor ds. gospodarki przestrzennej Magdalena Zagróbka. 

 

Informację uzupełnił autor projektu Grzegorz Kołosionek. 

 

Radna Irena Furmańśka zwróciła się z pytaniem, czy w materiałach znajdują się 

nieuzasadnione wnioski. 

 

Projektant Grzegorz Kołosionek oznajmił, iż nieuwzględnione wnioski znajdują się w 

projekcie jako załącznik 2. Jest to rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do planu. 

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, iż nie ma żadnych załączników do projektu 

uchwały, jedynie uzasadnienie. Ponadto nie została dołączona do materiałów opinia komisji 

urbanistycznej. 
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Przewodniczący Komisji Ireneusz Kucner poprosił, aby Inspektor ds. gospodarki 

przestrzennej Magdalena Zagróbka przyniosła Radnym przedmiotowe załączniki.  

 

Przewodniczący ogłosił przerwę (godz. 13:20). Po przerwie (godz. 13:30)  kontynuowano 

obrady przechodząc do kolejnego pkt porządku obrad tj. pkt 4, a pkt 3 zostanie kontynuowany 

po przygotowaniu niezbędnych dokumentów. 

  

Ad. 4 

Podsumowanie ferii zimowych organizowanych przez GOK w 2019 r. 

 

Informację omówiła Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska. 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, dlaczego dzieci z Wawrowa nie zostały 

ujęte w planie ferii, ponadto dziękuje Wójtowi za szybką reakcję dzięki czemu w Wawrowie 

również zostały zorganizowane zajęcia.  

 

Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska poinformowała, iż zorganizowany był transport  

na poszczególne zajęcia dla wszystkich dzieci z terenu całej gminy.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż chciałaby aby Pani Dyrektor zadeklarowała,  

że w przyszłym roku zajęcia zostaną organizowane także dla dzieci z Wawrowa i Czechowa.  

 

Radna Irena Kucharska podziękowała i wyraziła uznanie dla Pani Dyrektor za organizację 

zajęć w czasie ferii zimowych, cieszących się dużym zainteresowaniem. 

 

Cd. Ad. 3 

Radna Irena Furmańska poprosiła o wskazanie działek do poszczególnych wykresów. 

 

Projektant  Grzegorz Kołosionek wskazał działki oraz przedstawił uwagi do projektu planu, 

które odnosiły się do ograniczenia linii zabudowy, która była wyznaczona na 15 m od granicy 

Gorzowa Wlkp., od terenów przemysłowych. Uwagi zostały uwzględnione i linii zabudowy 

obecnie nie ma. Uwagi uwzględnione w całości nie są rozstrzygane przez Radę Gminy, 

ponieważ są ostateczne. Rada Gminy zajmuje się uwagami, które są nieuwzględnione lub 

częściowo nieuwzględnione. Kolejne uwagi dotyczyły zmiany sposobu zagospodarowania 

terenów mieszkaniowo-usługowych na tereny produkcyjne, składy i magazyny, które byłyby 

kontynuacją funkcji występującej w Gorzowie, jednak nie było woli, aby magazyny, składy 

przenieść na granice gminy Santok, dlatego uwagi zostały nieuwzględnione i tereny pozostały 

jako mieszkaniowo-usługowe. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż nie zna uzasadnienia, ale wyczytała zdanie, że od lat 

funkcjonują tam tereny produkcyjne i zwróciła się z pytaniem, jaka będzie odległość 

budynków mieszkalnych od tych terenów. 

 

Projektant Grzegorz Kołosionek udzielił odpowiedzi, iż została wyznaczona granica 

zabudowy na 15 m od granicy, uwagi były takie, aby tę graniczną odległość znieść i zostały 
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one w całości uwzględnione. W związku z tym zastosowanie będą miały przepisy odrębne 

wyznaczające odległość 4 m od granicy działki.  

 

Inspektor ds. gospodarki przestrzennej Magdalena Zagróbka oznajmiła, iż od strony 

zachodniej w pierwotnej wersji nie można było umieścić np. budynków garażowych,  

czy garażowo-gospodarczych przy granicy działki, ale chciano dopuścić taką możliwość, 

ponieważ jest to pewien rodzaj odcięcia, buforu między terenami wyznaczonymi w planie. 

Nie chciano wprowadzać funkcji produkcyjnych na tych terenach, ponieważ powstaje już tam 

zabudowa. Niezasadnym jest wprowadzania takich ciężkich funkcji na terenach gminy 

Santok, ponieważ powodują one uciążliwości. Przepisy mówią, aby wszelkie uciążliwości 

ograniczać do granic własnej działki, a wprowadzanie zapisów dotyczących buforu  

w praktyce nie istnieją, ponieważ nie można nikogo zmusić do sadzenia np. drzew na swojej 

działce.  

 

Wójt poinformował, iż sytuacja jest bardziej złożona, ponieważ Gorzów też realizuje 

odpowiednią politykę w zakresie gospodarki przestrzennej i w związku z tym władzą 

Gorzowa jest wygodnie na terenie granicy z gminą Santok umieścić przemysł, ponieważ 

miastu nie jest na rękę rozwój budownictwa mieszkaniowego Wawrowa. Wprowadzenie pasa 

zieleni, o którym była mowa spowodowałoby, że prywatni właściciele gruntów na swoim 

terenie musieliby taki pas stworzyć, a gmina nie miałaby na to żadnego wpływu. Eliminacja 

linii zabudowy 15 m i możliwość wprowadzenia zabudowy gospodarczej i budynków 

niemieszkalnych będzie stanowiło naturalny bufor, a jednocześnie nie ograniczy możliwości 

korzystania z nieruchomości przez właścicieli. Natomiast z drugiej strony istnieje 12 ha strefa 

przemysłowa, której właścicielem jest KOWR i sprzedaż tych gruntów będzie się odbywała 

całkowicie poza gminą. W związku z tym, po przyjęciu opracowanego studium uwarunkowań 

jednym z pierwszych planów będzie plan, który będzie musiał połączyć w spójną całość 

wszelkie kwestie terenów na os. Bermudy.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy w pobliżu cementowni będą 

budowane domy.  

 

Projektant Grzegorz Kołosionek odpowiedział, że zakład już istnieje, więc minimalna 

odległość to 4 metry od granicy działki. Jednakże z pozyskanej wiedzy wynika, że tereny przy 

cementowni, należą również do właściciela zakładu i mają one funkcję usługowe, więc zakład 

powinien iść w tym kierunku, aby na tych terenach  umiejscowić usługi nieuciążliwe, co 

będzie miało funkcję buforu.  

 

Radna Irena Furmańska poprosiła o rozwinięcie zapisu, że z przeprowadzonej oceny 

działalności studium w zakresie ustaleń studium nie wymaga zmiany, natomiast w obrębie 

zagadnień szczegółowych może zachodzić konieczność zmian w zakresie systemu 

komunikacyjnego, osadnictwa i środowiska przyrodniczego.  
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Projektant Grzegorz Kołosionek udzielił odpowiedzi, że została opracowana nowa ocena 

aktualności studium z której wyszło, że obecne studium jest nieaktualne i dlatego opracowane 

będzie nowe studium w tym zakresie, więc należy się skupić nad rozwiązaniami, które w 

nowym studium będą projektowane. Ciężko na chwile obecną stwierdzić, jakie będą 

problemy związane z opracowaniem nowego studium. 

 

Projektant Grzegorz Kołosionek poprosił o przegłosowanie na sesji nieuwzględnionych 

uwag każdej z osobna.  

 

Projektant Grzegorz Kołosionek przedstawił uwagę nr 1 złożoną do projektu planu.  

Treść odczytanej uwagi stanowi załącznik do protokołu.  

 

Wójt zwrócił się z pytaniem, jaka była przyczyna nieuwzględnienia tej uwagi. 

 

Projektant Grzegorz Kołosionek odpowiedział, iż studium nie przewiduje we wskazanym 

miejscu produkcji, a także nie było woli na poszerzenie strefy produkcyjnej na teren gminy 

Santok.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Wieckowska zwróciła się z pytaniem, czy w okolicach nie 

ma działek o podobnych funkcjach magazynowo-produkcyjnych.  

 

Projektant Grzegorz Kołosionek odpowiedział, iż są takie działki i znajdują się za 

więzieniem, a na wskazanym terenie nie ma, ponieważ rozwija się tam zabudowa 

mieszkaniowa.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie sposób rozpatrzenia uwagi nr 1 zgodnie 

z rozstrzygnięciem Wójta. 

Komisje w drodze głosowania przychyliła się do rozstrzygnięcia Wójta. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – wstrzymany 

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 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 
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4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Projektant Grzegorz Kołosionek przedstawił uwagę nr 2 złożoną do projektu planu.  

Treść odczytanej uwagi stanowi załącznik do protokołu.  

 

Radny Tomasz Żarski zwrócił się z pytaniem, jaka jest intencja tego przedsiębiorcy przy 

wnoszeniu takiej uwagi, skoro działa on na swoją niekorzyść.  

 

Wójt oznajmił, iż autor uwagi przewiduje, iż swoją działalność rozszerzy na teren gminy 

Santok, co spowoduje, że strefa oddziaływania przesunie się bardziej w głąb gminy. 

Wprowadzając zakaz na granicy dwóch samorządów blokowana jest możliwość ekspansji 

przemysłowej na teren gminy. Plan miejscowy zawsze będzie budził kontrowersję, ponieważ 

dla jednych będzie rozwiązaniem oczekiwanym, a dla innych nie, dlatego należy rozsądnie 

wyważyć pewne elementy.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy miasto Gorzów konsultowało z gminą 

umiejscowienie terenów przemysłowych przy granicy gminy. 

 

Wójt poinformował, iż takie plany wymagają konsultowania przez powiat, jeżeli dochodzi do 

złączeń różnych samorządów. Wójt podejrzewa, że w  planach miejscowych Gorzowa są 

wprowadzone zapisy o ograniczeniu uciążliwości do granic administracyjnych działki.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie sposób rozpatrzenia uwagi nr 2 zgodnie 

z rozstrzygnięciem Wójta. 

Komisje w drodze głosowania przychyliła się do rozstrzygnięcia Wójta. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – wstrzymany 

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 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

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

4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Projektant Grzegorz Kołosionek oznajmił, iż zostanie jeszcze wprowadzona zmiana 

dotycząca szamb, gdyż do czasu realizacji kanalizacji, dopuszczona będzie możliwość 

odprowadzania  nieczystości do szczelnych szamb z warunkiem, ze w przypadku możliwości 

podłączenia do kanalizacji, będzie to obowiązek.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały ze zmianą. 

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

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – wstrzymany 

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 

 

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. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 5 

Stanowisko do uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form 

kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie będzie 

przyznawane  za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Santok w 2020 roku. (projekt 1) 

 

Projekt uchwały omówił Z-ca Wójta. 
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Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż plan na dokształcanie nauczycieli wynika z §8 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, który mówi, że należy wyodrębnić środki na 

dokształcanie nauczycieli kosztów pobieranych przez uczelnie. W związku z tym źle został 

skonstruowany projekt uchwały. Ponadto nie można upoważniać kierownika CUW do 

wykonania uchwały oraz nie ma obowiązku publikowania tej uchwały w Dzienniku 

Urzędowym. Radna dodała, iż ma w tej kwestii stanowisko Dyrektora wydziału nadzoru  

i kontroli LUW.  

 

Z-ca Wójta poinformował, że projekt uchwały był zaopiniowany pozytywnie przez prawnika 

oraz związki zawodowe.  

 

Magdalena Rzeczycka-Więckowska oznajmiła, iż chciałaby uzyskać więcej informacji 

dotyczących uwag Radnej Ireny Furmańskiej, czy są zasadne czy nie.  

 

Przewodniczący Komisji poinformował, iż uchwała z zeszłego roku nie była uchylona przez 

Nadzór Wojewody. 

 

Z-ca Wójta poinformował, że opinia prawnika jest załączona do projektu uchwały i każdy się 

z nią zapoznał, Pani Zientarska zwróciła uwagę jedynie na numerację załącznika  

w pozostałym zakresie nie miała uwag formalno-prawnych.  Związki zawodowe również 

opiniowały projekt pozytywnie. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż związki zawodowe odnoszą się tylko do wysokości 

dofinansowania, a nie do konstrukcji projektu uchwały.  

 

Z-ca Wójta oznajmił, iż związki również odnoszą się do konstrukcji uchwały i odnoszą się 

do przepisów, które narzucają tego typu rozwiązania.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – wstrzymany 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za 

 

Radna Irena Kucharska zwróciła się z pytaniem, czy rzeczywiście nie powinno być tak, że 

uchwała powinna być powierzona do wykonania Wójtowi, a Wójt przekazuje dalej swoim 

kierownikom. 

 



11 

 

Sekretarz wyraził zdanie, iż skierowanie uchwały do wykonania Kierownikowi CUW jest 

zgodne z prawem. 

 

Wójt oznajmił, iż w dniu jutrzejszym ponownie przedyskutuje omawianą kwestię z Panią 

Mecenas, natomiast Wójt jest kierownikiem Urzędu Gminy i wszystkich kierowników 

jednostek organizacyjnych, w związku z tym jest bezpośrednia podległość także czy będzie 

napisane Wójt Gminy Santok to bezpośrednim realizatorem uchwały będzie kierownik CUW.  

 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – przeciw 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - wstrzymany 

7. Renata Szostak - za 

8. Marian Tomkiewicz – za 

  

Ad. 6 

Stanowisko do uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym reklam, urządzeń infrastruktury 

technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania lub ruchem 

drogowym na drogach kategorii gminnej. (projekt 2) 

 

Projekt uchwały omówił Inspektor ds. drogownictwa Krzysztof Rajtar.  

 

Sekretarz poinformował, iż Pan Krzysztof Rajtar jest nowym pracownikiem Urzędu. Wygrał 

konkurs na stanowisko, które dotychczas zajmowała Pani Iwona Żuk. Jego głównymi 

obowiązkami są zadania związane z zarządzaniem drogami gminnymi, wydawaniem decyzji 

dotyczących udostępniania pasa drogowego, a także sprawami dotyczącymi inwestycji. 

 

Magdalena Rzeczycka-Więckowska zwróciła się z pytaniem, jak wyglądają wskazane 

stawki w stosunku do stawek gmin sąsiadujących. 

 

Inspektor ds. drogownictwa Krzysztof Rajtar udzielił odpowiedzi, iż w stosunku do gminy 

Deszczno są one identyczne, natomiast w stosunku do pozostałych gmin są one 

porównywalne.  

 

Sekretarz dodał, iż intencją urealnienia stawek było to, aby porównać ceny z sąsiednimi 

gminami, jednak wiadomo, że jest to związane z intensywnie rozbudowywanym 

budownictwem mieszkaniowym na terenie gminy Santok i mamy świadomość, że kwoty,  

o których mówił Pan Krzysztof Rajtar nie są bardzo istotne, ale gmina ponosi koszty 

związane z drogami i nie chodzi o odtworzenie miejsca, gdzie dana instalacja została 

umieszczona, ponieważ oczywistym jest, iż odpowiada za to inwestor, ale budowa domów 

zwiększa ruch w tym ruch pojazdów ciężkich i drogi często wymagają remontu.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
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Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

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 

 

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. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 7 

Stanowisko do uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

Lubuskiego. (projekt 3) 

 

Projekt uchwały omówił Sekretarz. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

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 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

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

4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 8 

Stanowisko do uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  Powiatu 

Gorzowskiego (projekt 4) 

 

Projekt uchwały omówił Sekretarz. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania:  

Komisja Budżetu i Gospodarki 

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 

 

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. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 9 

Stanowisko do uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  Powiatu 

Gorzowskiego. (projekt 5) 

 

Projekt uchwały omówił Sekretarz. 

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, czy jest jakakolwiek możliwość naprawy 

objazdu, ponieważ jest on w tej chwili nieprzejezdny. Radna dodała, że może lepiej byłoby 

naprawić skrzyżowanie niż wskazany w uchwale odcinek. 
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Wójt oznajmił, iż zgadza się z Radną i również jest zdania, że siły i środki w pierwszej 

kolejności powinny być przeznaczone na naprawę skrzyżowania, natomiast przebudowa 

skrzyżowania wymaga całkowitej wymiany podbudowy i byłaby to inwestycja znacząco 

przekraczająca aktualne możliwości finansowe powiatu, więc skoro jeszcze była możliwość 

naprawy nakładki to należało kłuć żelazo póki gorące i wykorzystać okazję.  

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, czy nie można znaleźć środków aby chociaż 

tymczasowo załatać dziury. 

 

Wójt poinformował, iż ma to robić powiat w ramach normalnego nadzorowania.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

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 

 

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. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 10 

Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Santok na lata 2020-2024. (projekt 7) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż w projekcie zostało zawarte, co powinno być w 

programie, ale nie zostało to przeanalizowane i rozwinięte. Radna dodała, iż uchwała jest 

podejmowana z dwumiesięcznym opóźnieniem, więc proponuje, aby odłożyć temat, usiąść 

nad nim i opracować prawdziwy plan wieloletni, który rozwijałby wszystko to o czym mówi 

ustawa.  



15 

 

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska oznajmiła, iż nie jest autorem projektu i ciężko jej 

się odnieść do uwag, ale jeżeli Radni są skłonni odłożyć jeszcze projekt uchwały to zostanie 

on doprecyzowany. 

 

 

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej Agnieszka Szumczak wyraziła zdanie,  

iż program nie posiada aż tak dużych braków jak sugeruje Radna Irena Furmańska, program 

posiada formę prognozy, ponieważ nikt nie jest w stanie wszystkiego przeanalizować  

 przewidzieć co przez 5 lat gmina będzie w stanie zrobić.  

 

 

Wójt oznajmił, iż Radna Irena Furmańska wyraziła swoją opinię, ale są obecni pracownicy 

Urzędu, którzy opracowywali projekt, są podpisy osób, które go opiniowały, co oznacza, że to 

jest produkt gotowy do obróbki przez Radę.    

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż w rozdziale 9 jest założenie „systematyczna 

sprzedaż lokali” i zwróciła się z pytaniem, co w przypadku, gdy mieszkańcy nie wyrażą woli 

zakupu  tych lokali.  

 

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej Agnieszka Szymczak udzieliła odpowiedzi, 

 iż gmina nie narzuca nikomu sprzedaży lokali, jeżeli najemca występuje z wnioskiem, wtedy 

gmina szykuje uchwałę w sprawie zgody na sprzedaż.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, jaka jest kolejka osób oczekujących na 

mieszkania z wyrokami sądowymi i jak długo te osoby czekają. 

 

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej Agnieszka Szymczak udzieliła, odpowiedzi, iż 9 

osób czeka na mieszkania, czekają nawet 7 lat.  

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż gmina planuje sprzedaż lokali komunalnych, a nie 

ma mieszkań dla osób potrzebujących.  

 

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej Agnieszka Szymczak oznajmiła, iż sprzedaż 

mieszkań planowana jest dlatego, że ustawodawca wyraźnie napisał w ustawie o ochronie 

praw lokatorów, że to założenie musi zostać umieszczone w programie. 

 

Wójt dodał, że w ustawie wprost jest powiedziane, że musi zostać ujęta planowana sprzedaż 

lokali w kolejnych latach. Natomiast należy zwrócić uwagę na to, że sprzedaż lokali 

mieszkalnych się w naszej gminie, co do zasady odbywaja się na rzecz najemców   

 i najczęściej sprzedaży podlegają lokale, które są w złym stanie technicznym, wymagają 

dużych nakładów i są zajmowane przez najemców posiadających tytuły prawne do tych 

lokali. Nie ma podstaw, aby wyprowadzić najemców. Gdyby gmina miała wprowadzić zasady 

o przyznawaniu mieszkań komunalnych w sposób określony w ustawie to niektóre osoby 

powinno się wyprowadzić z mieszkań komunalnych, dlatego że jeżeli dochód na osobę  

w rodzinie przekracza pewną kwotę to rodzina taka traci prawo do lokalu komunalnego  

i mało który samorząd sobie na takie działania pozwala.  
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Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż w §2 pod tabelką jest zapis, że do celów socjalnych 

planuje się przeznaczyć 4 lokale i zwróciła się z pytaniem, które to będą lokale. 

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej Agnieszka Szymczak oznajmiła, iż w planach 

jest pozyskania lokali, ale są to tylko założenia, nie ma jeszcze konkretów.  

 

Wójt dodał, że w obecnej chwili są mieszkania, które z uwagi na zły stan techniczny mogą 

być również lokalami socjalnymi, ale są lokalami komunalnymi i są sytuację, że gmina może 

z kimś kto najmuje lokal komunalny, ale stracił do niego prawo, bo zalegał w czynszu 

zawrzeć umowę na czynsz socjalny, czyli o połowę niższy. Każda zmiana lokalu dla kogoś 

wymaga jego odnowienia, czyli przenosząc kogoś – dłużnika z lokalu komunalnego do 

socjalnego wchodzi w koszty, ponieważ musi mu odnowić lokal.   

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż 4 lokale przeznaczane są dla osób związanych 

stosunkiem pracy. 

 

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej Agnieszka Szymczak oznajmiła, iż jest podjęta 

uchwała stanowiąca, że 4 lokale są przydzielone na czas pracy. 3 lokale znajdują się  

w Lipkach Wielkich nad ośrodkiem zdrowia z czego jeden jest wolny, mieszkają w nich 2 

nauczycielki i jedno jest w Santoku w budynku przedszkola przeznaczony dla nauczycieli.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż w rozdziale pierwszym projektu brak jest określenia 

działań w celu zwiększenia zasobu, który musi być wpisany do wieloletniego programu 

finansowego gminy. Radna telefonicznie kierowała pytanie do Skarbnika w tej sprawie 

jednak do dnia dzisiejszego nie uzyskała odpowiedzi. W projekcie brakuje również analizy  

i potrzeb  lokali wynikających z obligatoryjnego zrealizowania prawomocnych orzeczeń 

sądowych zarejestrowanych związków.  

 

Radna Irena Furmańska złożyła wniosek o wycofanie z porządku posiedzenia projektu 

uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek Radnej Ireny Furmańskiej. 

Komisje nie uwzględniły wniosku. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - przeciw 

2. Irena Furmańska – za 

3. Irena Kucharska – przeciw 

4. Ireneusz Kucner – przeciw 

5. Krystyna Podsiadło – przeciw 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - wstrzymany 

7. Renata Szostak - przeciw 

8. Marian Tomkiewicz – przeciw 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – przeciw 

2. Zbigniew Łukasiewicz – przeciw 

3. Krystyna Podsiadło – przeciw 
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4. Mirosława Porańczyk - przeciw 

5. Krystyna Rajczyk – wstrzymany 

6. Renata Szostak – przeciw 

7. Marian Tomkiewicz – przeciw 

8. Tomasz Żarski – przeciw.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – przeciw 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - wstrzymany 

7. Renata Szostak - za 

8. 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 – wstrzymany 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 11 

Stanowisko do uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na rok 2020. (projekt 8) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska. 

 

Informację uzupełnił Podinspektor da. Ochrony i kształtowania środowiska Dariusz 

Droździak.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – za 
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3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – nieobecna podczas głosowania 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

7. Renata Szostak - za 

8. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – nieobecna podczas głosowania 

4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 12 

Stanowisko do uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz 

niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Santok za 

pomocą innego instrumentu płatniczego. (projekt 11) 

 

Uchwałę omówiła Kierownik RBF Marzanna Kuziak. 

 

Radny Ireneusz Kucner zwrócił się z pytaniem, jak będzie to wyglądało w praktyce i gdzie 

będzie dostępny terminal. 

 

Kierownik RBF Marzanna Kuziak oznajmił, iż gmina musi uzyskać zgodę Rady, aby w 

ogóle rozpocząć procedurę, ale po wstępnych rozmowach ustalono, że terminal będzie 

znajdował się w księgowości u Pani Doroty Kinal, w USC oraz u Pani Magdaleny Zagróbki, 

czyli tam, gdzie wnoszone są opłaty skarbowe.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż chciałaby usłyszeć treść przepisu, który mówi, iż w 

tym zakresie wymagana jest zgoda Rady. 

 

Skarbnik poinformował, iż artykuł wskazany jest w podstawie prawnej i jest to art. 61, po 

czym go odczytał.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 
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5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

7. Renata Szostak - za 

8. 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. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 13 

Wolne wnioski i zapytania. 

Radny Tadeusz Boczula opuścił posiedzenie komisji godz. 15
55

. Od tego momentu Komisja 

Budżetu i Gospodarki obradowała w 7 osobowym składzie. 

 

Radna Krystyna Rajczyk opuściła posiedzenie komisji godz. 15
55

. Od tego momentu Komisja 

ds. Społecznych i Oświatowych obradowała w 7 osobowym składzie. 

 

Radna Krystyna Podsiadło zgłosiła, że na kolonii na działce wywieszono informację,  

iż budowana jest wieża telefonii komórkowej oraz że krzyżówka drogi Okrężnej z Wiśniową 

jest w bardzo złym stanie technicznym  

 

Wójt poinformował, iż nie ma informacji o budowie masztu w Janczewie i musi  

to sprawdzić. 

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz poinformował, iż planowana komisja oświaty się nie odbyła, 

ponieważ Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i przeciwdziałaniu problemów alkoholowych 

oraz Kierownik OPS mają czas na złożenie sprawozdań do końca lutego. W związku z tym 

Radny zwrócił się z pytaniem, czy w przyszłym roku można przyśpieszyć te działania, aby 

komisja mogła spokojnie zrealizować plan pracy. 

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, iż ul. Orzechowa jest w złym stanie technicznym 

oraz zwróciła się  z pytaniem, kiedy będą równane grogi gruntowe.  

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska poinformowała, że umowa z wykonawcą na 

równanie dróg gminnych została podpisana, jednak warunki atmosferyczne nie pozwalają na 

rozpoczęcie prac. 10 marca planowane jest rozpoczęcie prac.  

 

Wójt poinformował, iż formalnie w ewidencji ul Orzechowa jest drogą i było dwóch 

wykonawców, którzy nie podjęli się jej wykonania, ponieważ obawiają się, że nie spełnią 

parametrów technicznych. Wójt stoi na stanowisku, że należy zdjąć kategorię drogi  

i do nieruchomości przy niej przylegających będzie można dojechać od góry lub od dołu,  
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a w najbardziej newralgicznych miejscach trzeba będzie usytuować schody, ponieważ jest 

tam tak duże nachylenie terenu.  

 

Radna Irena Kucharska zwróciła się z pytaniem, czy wpływają dochody z zaległości 

podatkowych RALEX Tartak.  

 

Wójt poinformował, iż gmina powinna wszcząć postępowanie egzekucyjne, ponieważ nawet 

gdyby z tego tytułu gmina nic nie miała, ponieważ przed gminą są inni wierzyciele, ale 

sytuacja zostanie wyprostowana i jeżeli wejdzie nowy właściciel to teren zacznie 

funkcjonować i przynosić dochody dla gminy.  

 

Radna Irena Furmańska opuściła posiedzenie komisji godz. 16
10

. Od tego momentu Komisja 

Budżetu i Gospodarki obradowała w 7 osobowym składzie. 

 

Radny Marian Tomkiewicz poprosił o systematyczne raportowanie postępów  

z wykonywanych inwestycji.  

 

Wójt poinformował, iż na kolejną sesję postara się przygotować taką informację.  

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, czy lampy w Płomykowie będą świeciły 

oraz na jakim etapie jest remont ul. Basztowej w kierunku Gralewa. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż lampy powinny już świecić, więc zwróci się z pytaniem do 

pracownika merytorycznie odpowiedzialnego. Natomiast na ul. Basztowej jest 

przygotowywana dokumentacja projektowa.  

 

Radny Ireneusz Kucner zwrócił się z pytaniem, czy ul. Skwierzyńska przy kościele została 

uwzględniona w dokumentacji projektowej, a jeżeli tak to prosi aby pamiętać żeby była 

wykonana z kostki brukowej.  

 

Ad. 14 

Zakończenie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 16
25

 posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji ds. Społecznych 

 i Oświatowych.  

 

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Krystosik           Ireneusz Kucner 
 


