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Protokół nr 34/2020 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

Protokół nr 36/2020 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

14 grudnia 2020r. 

 

 

Komisja Budżetu i Gospodarki w związku z tematyką posiedzenia obradowała wspólnie 

z Komisją ds. Społecznych i Oświatowych. Komisja odbyła się w formie hybrydowej. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Stanowisko w sprawie sprawozdania z realizacji zadania „Usuwanie, transport  

i utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Santok”, przeprowadzonego w ramach programu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Santok za okres 

2018-2019. 

4. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny na lata 2021-2023. (projekt 1) 

5. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 

Gminy Santok na lata 2021-2025. (projekt 2) 

6. Stanowisko do projektu uchwały zmieniająca uchwałę Rady Gminy Santok nr 

II/4/2018 z dnia 29.11.2018r.  w sprawie wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczania 

dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie 

gminy Santok. (projekt 3) 

7. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń 

przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zatrudnionych  

w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Santok oraz warunków 

i sposobu ich przyznawania. (projekt 4) 

8. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania 

nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli za ich 

osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. (projekt 5) 

9. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej 

położonej w miejscowości Wawrów. (projekt 6) 

10. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze 

przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Santok. (projekt 7) 

11. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej 

położonej w obrębie Lipki Małe. (projekt 8) 

12. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej 

położonej w obrębie Janczewo. (projekt 9) 

13. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów 

o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. (projekt 10) 

14. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Santok nr 

IV/34/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia położenia przystanków 

komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których 

właścicielem lub zarządcą jest Gmina Santok. (projekt 11) 
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15. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia woli udzielenia 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na 

dofinansowanie zadania pn. „Budowa wyspy spowalniającej ruch oraz przejścia dla 

pieszych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 158 w miejscowości Wawrów”. 

(projekt 12) 

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

Santok na rok 2020. (projekt 13) 

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

Gminy Santok na lata 2020-2038. (projekt 14) 

18. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli  

jednostki organizacyjnej Gminy Santok – Szkoły Podstawowej w Janczewie (projekt 

15) 

19. Przyjęcie protokołów nr 29/2020, 30/2020, 31/2020, 32/2020 Komisji Budżetu i 

gospodarki oraz protokołów nr 27/2020, 28/2020, 29/2020, 30/2020, 31/2020, 

32/2020, 33/2020, 34/2020 Komisji ds. Społecznych i Oświatowych. 

20. Wolne wnioski i zapytania. 

21. 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  składzie. Komisja ds. Społecznych  

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

Gminy Paweł Pisarek,  Z-ca Wójta Gminy Damian Kochmański, Sekretarz Krzysztof 

Karwatowicz, Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak, Przewodnicząca Rady Renata Nowosad, 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska, Kierownik OPS Anita Łukowiak, Kierownik CUW 

Dagmara Kowalicka-Szymczak. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner zaproponował siebie 

jako osobę prowadzącą posiedzenie Komisji. 

Komisje nie wniosły uwag i wybrały Przewodniczącego Komisji Budżetu  

i Gospodarki Ireneusza Kucnera na osobę prowadzącą posiedzenie. 

 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Komisji zawnioskował o następujące zmiany w porządku posiedzenia: 

 Wprowadzenie do porządku posiedzenia uchwałę w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (projekt 

16) 

 Zmianę kolejności pkt 7, 8, 13 i 18 na początek posiedzenia 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany  

Komisje  w drodze głosowania przyjęły wniosek. 
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Wyniki głosowania: 

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 – nieobecna podczas głosowania 

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 – nieobecna podczas głosowania 

7. Renata Szostak – nieobecna podczas głosowania 

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za.  

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń 

przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zatrudnionych  

w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Santok oraz warunków 

i sposobu ich przyznawania. (projekt 4) 

4. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania 

nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli za ich 

osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. (projekt 5) 

5. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów 

o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. (projekt 10) 

6. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli  

jednostki organizacyjnej Gminy Santok – Szkoły Podstawowej w Janczewie (projekt 

15) 

7. Stanowisko w sprawie sprawozdania z realizacji zadania „Usuwanie, transport  

i utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Santok”, przeprowadzonego w ramach programu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Santok za okres 

2018-2019. 

8. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny na lata 2021-2023. (projekt 1) 
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9. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 

Gminy Santok na lata 2021-2025. (projekt 2) 

10. Stanowisko do projektu uchwały zmieniająca uchwałę Rady Gminy Santok nr 

II/4/2018 z dnia 29.11.2018r.  w sprawie wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczania 

dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie 

gminy Santok. (projekt 3) 

11. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej 

położonej w miejscowości Wawrów. (projekt 6) 

12. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze 

przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Santok. (projekt 7) 

13. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej 

położonej w obrębie Lipki Małe. (projekt 8) 

14. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej 

położonej w obrębie Janczewo. (projekt 9) 

15. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Santok nr 

IV/34/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia położenia przystanków 

komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których 

właścicielem lub zarządcą jest Gmina Santok. (projekt 11) 

16. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia woli udzielenia 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na 

dofinansowanie zadania pn. „Budowa wyspy spowalniającej ruch oraz przejścia dla 

pieszych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 158 w miejscowości Wawrów”. 

(projekt 12) 

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

Santok na rok 2020. (projekt 13) 

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

Gminy Santok na lata 2020-2038. (projekt 14) 

19. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych (projekt 16) 

20. Przyjęcie protokołów nr 29/2020, 30/2020, 31/2020, 32/2020 Komisji Budżetu i 

gospodarki oraz protokołów nr 27/2020, 28/2020, 29/2020, 30/2020, 31/2020, 

32/2020, 33/2020, 34/2020 Komisji ds. Społecznych i Oświatowych. 

21. Wolne wnioski i zapytania. 

22. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad: 

Komisja  w drodze głosowania przyjęła porządek obrad. 

Wyniki głosowania: 

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 - nieobecna podczas głosowania 
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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 – nieobecna podczas głosowania 

7. Renata Szostak – za  

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 3 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych 

w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zatrudnionych  

w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Santok oraz warunków 

i sposobu ich przyznawania. (projekt 4) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak. 

 

Radna Irena Furmańska zauważyła że Rada Gminy określa rodzaje świadczeń warunki  

i sposób ich przyznawania i zwróciła się pytaniem, jaki był fundusz na 2020 rok, ile było 

wniosków i ile gmina przekazała na ten cel.  

 

Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak udzieliła odpowiedzi, iż 

fundusz na 2020 wynosił 17.741,00 z czego  wypłacono  600,00 zł, wpłynął 1 wniosek. 

 

 

Radna Irena Furmańska zaproponowała następujące zmiany do projektu uchwały:  

 W §3 wykreślić „raz w roku”; 

 W §3 pkt 3 Wykreślić „ewentualnie”; 

 §3 ust. 4 określić katalog zamknięty wykreślić „w szczególności”; 

 Ppkt  1 dodać „ze zdrowotnym problemem związanym z wykonywanym zawodem”; 

 Powołanie komisji do rozpatrywania wniosków; 

 określić w jakiej formie będzie wypłacana pomoc – np. gotówkowa czy inna; 

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie zmian do 

projektu uchwały zgłoszonych przez Radną Irenę Furmańską.  

Komisja  w drodze głosowania przyjęła wniosek. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula - przeciw 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn - przeciw 

4. Irena Kucharska – przeciw 

5. Ireneusz Kucner – przeciw 
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6. Krystyna Podsiadło – przeciw 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – przeciw 

8. Renata Szostak - przeciw 

9. Marian Tomkiewicz – przeciw 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – przeciw 

2. Zbigniew Łukasiewicz – przeciw 

3. Krystyna Podsiadło – przeciw 

4. Mirosława Porańczyk - przeciw 

5. Krystyna Rajczyk – przeciw 

6. Katarzyna Szafrańska – nieobecna podczas głosowania 

7. Renata Szostak – przeciw 

8. Marian Tomkiewicz – przeciw 

9. Tomasz Żarski – przeciw 

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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. 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 – nieobecna podczas głosowania 

7. Renata Szostak – za  

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 4 
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Stanowisko do projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania 

nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli za ich 

osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. (projekt 5) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak, która 

poinformowała, iż Radnym zostały przesłane dwa projekty uchwały, ponieważ przy 

opiniowaniu przez Komisje projektu uchwały zostały wprowadzone zmiany, więc projekt 

musiał zostać ponownie zaopiniowany przez Związek Zawodowy. Związek zawodowy 

zaopiniował poprawiony projekt negatywnie, jednak opinia Związku nie jest dla Radnych 

wiążąca, dlatego przedłożono dwa projekty, aby Rada biorąc pod uwagę opinię zdecydowała, 

czy przyjmuje pierwotną wersję projektu uchwały, czy też tą po zmianach z negatywną opinią 

Związku. 

 

Z-ca Wójta przytoczył przepisy prawa oświatowego, w których uregulowane są kwestie, 

które Radni wprowadzili jako zmiany do pierwotnego projektu uchwały oraz poprosił, aby 

Radni przy podejmowaniu decyzji nad którym projektem będą głosować, kierowali się opinią 

związków. 

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, iż zgłaszała również uwagę do §7 ust. 1 pkt 4, 

gdzie wpisano, że wnioskować o nagrodę może Komisja Rady Gminy Santok. Radna nie 

zgadza się z tym zapisem, ponieważ Komisja Rady jest do uchwalania uchwał i do 

kontrolowania, a nie do wnioskowania o nagrody dla nauczycieli.   

 

Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak poinformowała, iż nie dostała informacji, 

aby taką zmianę wprowadzić, dlatego nie została ona ujęta w projekcie.  

 

Wójt poinformował, że najpóźniej w dniu jutrzejszym zostanie do Radnych wystosowane 

pismo jednoznacznie wyjaśniające, dlaczego Radnym przedłożono dwa projekty uchwały,  

a by Radni na sesji w pełni świadomie podjęli decyzję.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż zmiany zostały przyjęte przez Radę, a to że Związki 

Zawodowe nietransparentnie wypowiedziały się przeciwko tym zmianom, należy zauważyć, 

że Przewodnicząca Związków nie jest Radną Rady Gminy Santok. Przewodnicząca 

Związków może o coś wnioskować, ale to nie oznacza, że Radni muszą to przyjąć.  Nie jest 

tak, że jeżeli opinia Związków będzie negatywna, to Radni muszą się dostosować do tego, co 

wymyśliła Przewodnicząca Związków Zawodowych.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wykreślenie z porządku posiedzenia 

przedmiotowego omawianego uchwały. 

Komisje s drodze głosowania wykreśliły projekt nr 5 z porządku posiedzenia.  

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 
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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. Renata Szostak – za 

7. Katarzyna Szafrańska – nieobecna podczas głosowania 

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za 

 

Ad. 5 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów 

o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. (projekt 10) 

 

Projekt uchwały omówił Sekretarz.  

 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, czy teraźniejsze autobusy PKS nadal będą 

kursować.  

 

Sekretarz udzielił odpowiedzi, iż jeden kurs z Drezdenka na pewno będzie, natomiast co do 

pozostałych to istnieje duże prawdopodobieństwo, że ich nie będzie, przy czym już na tę 

chwilę w związku z sytuacją epidemiologiczną wiele kursów zostało wycofanych. 

 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, czy autobus będzie się zatrzymywał  

w centrum miasta. 

 

Sekretarz udzielił odpowiedzi, że gmina ma dwie możliwości poruszania się po Gorzowie, 

albo skorzystać z rozszerzenia zakresu przejazdów MZK, gdzie cena wozokilometra jest 

znacząco przewyższająca cenę uzgodnioną z gorzowskim PKS, albo skorzystać z bardzo 

ubogiej listy przystanków, które Rada Miasta Gorzowa wyznaczyła jako dostępne dla 

wszystkich przewoźników. Przystanki w mieście są generalnie zarezerwowane tylko dla 

MZK, dlatego opracowany został taki przejazd , że w Wawrowie autobus nie będzie jechał  

w kierunku więzienia i dalej ul. Podmiejską, a będzie skręcał na północ w kierunku os. 

Bermudy tym samym uzyskany został nowy przystanek, a autobus będzie wjeżdżał do 

Gorzowa od ul Walczaka i zatrzymywał się na większej  liczbie przystanków w takich 

miejscach jak PUP, zakłady w Kostrzyńsko-Słubickiej strefie ekonomicznej, Szpital 
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Wojewódzki, w pobliżu I LO oraz technikum budowlanym, Komenda Wojewódzka policji, 

dworzec PKS.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż uchwała nie ma odpowiedniej podstawy prawnej do 

zaistnienia,  Wójt powinien wybrać operatora na podstawie ustawy prawo zamówień 

publicznych i decydowanie o tym jest jego wyłączną kompetencją, Rada ustala plan 

transportowy zgodnie z art. 9 ust. 3. Tak podjęta uchwała nie mieści się w ustawie  

o samorządzie  gminy mimo, że Wójt w podstawie prawnej wykazał art. 7 ust. 1 pkt 4, ale  to 

dotyczy jedynie transportu organizowanego przez Wójta, a jeżeli wychodzi się na zewnątrz  

i transport będzie świadczony przez zewnętrznego operatora to Rada Gminy nie może 

podejmować decyzji.    

 

Sekretarz poinformował, iż 28 sierpnia 2019r. przyjęta została przez Radę uchwała w takim 

samym brzmieniu, która nie została zakwestionowana przez nadzór Wojewody, ani nie była 

skarżona do Sądu Administracyjnego. Ponadto była podstawą uzyskania dofinansowania 

przez Urząd Wojewódzki. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy o planach 

transportowych, ponieważ plany opracowuje się dla gmin, które mają powyżej 50 tyś. 

mieszkańców. Nie ma również zastosowania ustawa prawa zamówień publicznych, ponieważ  

zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, organizator może bezpośrednio 

zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego  

w przypadku,  m.in. w stosunku, gdy występuje zakłócenie w świadczeniu usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego lub bezpośrednie ryzyko powstania takiej sytuacji 

zarówno z przyczyn zależnych jak i niezależnych od operatora. Sekretarz dodał, że podstawa 

prawna zawarta w projekcie uchwały jest poprawna.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż podtrzymuje swoje stanowisko, ponieważ uważa, iż 

Sekretarz nie odniósł się do jej zarzutów.  

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż uchwała o której wspomniał Sekretarz dotyczyła 

gminy Santok, natomiast przedmiotowa uchwała zahacza o Goszczanowo oraz zwróciła się  

z pytaniem, czy początkowym przystankiem trasy autobusu będzie PKS Gorzów oraz czy 5  

zł to jest koszt biletu na każdym odcinku między miejscowościami. 

 

Sekretarz udzielił odpowiedzi, że uchwała dotyczy wyłącznie gminy Santok, a wymienione 

w uzasadnieniu inne miejscowości służą tylko nazwaniu kierunków jazdy. Wójt Gminy nie 

może organizować transportu poza jej granicami. Autobus będzie zaczynał trasę na dworcu 

PKS. Bilet kupiony za 5 zł  obejmuje całą trasę przejazdu. Na obsługę gminy przygotowane 

są dwa fabrycznie nowe autobusy, które będą wystarczające do obsługi gminy.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy otrzymane dofinansowanie będzie 

wystarczające na pokrycie kosztów transportu.  
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Sekretarz udzielił odpowiedzi, iż nie, ponieważ otrzymane dofinansowanie nie może być 

wyższe niż 3 zł na wozokilometr i dotyczy linii deficytowych, do których gmina musi 

dopłacać w ramach wkładu własnego. `Dofinansowanie pokrywa ok. 60-65% kosztów 

transportu, a do tego dochodzi jeszcze dofinansowanie od Marszałka Województwa, które  

jest przeznaczone na dofinansowanie ustawowych ulg, wchodzą w to również środki  

z budżetu gminy i pieniądze ze sprzedaży biletów.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, gdzie będą przystanki w Wawrowie. 

 

Sekretarz poinformował, iż na mapie wyznaczony jest przystanek koło szkoły, natomiast 

trwają uzgodnienia z powiatem, aby był jeszcze przystanek za rondem  w kierunku os. 

Bermudy, na wylocie z Wawrowa i na wysokości Karczmy pod Łosiem i  osiedla Bermudy. 

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska oznajmiła, iż ustawa prawo zamówień publicznych 

nie jest ustawą nadrzędną, ponieważ nad nią obowiązuje szereg innych przepisów i m.in. 

zamówienia prowadzące do zawarcia umów o świadczenie usług  publicznych są udzielane 

zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Rady Parlamentu Europejskiego z dnia 31 

marca 2004r., dyrektywa określiła zasady w sprawie koordynacji procedur udzielania 

zamówień publicznych w zakresie robót budowlanych, dostaw i usług m.in. w zakresie 

autobusowego lub tramwajowego transportu pasażerskiego.  

 

Wójt wyraził zdanie, iż jest to ważne wydarzenie dla gminy, ponieważ jeżeli uda się 

zrealizować to przedsięwzięcie to znacząco poprawiona zostanie komunikacja wszystkich 

miejscowości w gminie z miastem Gorzów Wlkp. W tej chwili pieniądze, które były 

przeznaczano na dowozy szkolne, angażowane są w to przedsięwzięcie, a usługa zostaje 

mocno rozszerzona.  

 

Radna Irena Furmańśka poinformowała, iż jest za wprowadzeniem transportu, ale musi być 

to zrobione zgodnie z prawem.  

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisja  w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – przeciw 

3. Justyna Haliczyn – nieobecna podczas głosowania 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za  

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 
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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 

9. Tomasz Żarski – za.  

 

Radna Irena Furmańska opuściła posiedzenie komisji (godz. 14.03). Od tego momentu 

komisja Budżetu i Gospodarki obradowała w 8 osobowym składzie. 

 

Ad. 6 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli  jednostki 

organizacyjnej Gminy Santok – Szkoły Podstawowej w Janczewie (projekt 15) 

 

Projekt uchwały omówiła Przewodnicząca Rady.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, ile osób nie podpisało się pod wnioskiem 

oraz dodała, że nauczyciele proponują spotkanie i może warto by było skorzystać z tej 

propozycji, aby nauczyciele mogli odnieść się do zarzutów zawartych w anonimie. Radna 

wyraziła zdanie, iż wszystkie anonimy powinny być tak samo traktowane, albo się je 

rozpatruje, albo nie, a obecnie jest tak, że jedne się rozpatruje, a inne nie.   

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż nie można porównywać skargi, która jest 

podpisana i którą Rada musi rozpatrywać i anonim, którego Rada nie może rozpatrywać.  

 

Wójt oznajmił, iż do Urzędu wpłynęło pismo, które nie zostało podpisane, adresatem tego 

pisma była Przewodnicząca Rady, która czuła się w obowiązku przekazać je Radnym. Wójt 

wyraził zdanie, iż Rada nie powinna rozpatrywać tego typu pism i jest to dobry moment, aby 

określić procedurę postępowania z takimi pismami, zastanowić się czy Przewodnicząca  

w ogóle powinna informować Radnych o tego typu pismach.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska poinformowała, iż w momencie, kiedy wpłynął 

do Rady anonim Rada podjęła decyzję o tym, iż nie będzie go dalej procedować. Niestety 

powołując się według Radnej na złe przepisy pismo zostało udostępnione Pani Dyrektor, 

natomiast NSA w wyroku określił, iż anonim nie jest pismem ani urzędowym ani prywatnym. 

Rada uzyskując informacje, iż coś niedobrego dzieje się w jednostkach (niezależnie od formy) 

powinna temat zbadać, a nie pozostawić tę kwestię Pani Dyrektor, która poruszyła temat na 

zebraniu z nauczycielami. Jest to już trzecia placówka, w której coś się dzieje. Jednoznacznie 

wynika, że nadzór nad szkołami jest niewłaściwy. Radna oznajmiła, iż jej zdaniem Rada 

powinna podjąć uchwałę i zbadać temat, aby mieć świadomość, co dzieje się w placówkach.    

 

Radna Krystyna Rajczyk poprosiła, aby Radna Rzeczycka-Więckowska odniosła się do 

pisma, które zostało podpisane przez nauczycieli. 
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Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska poinformowała, iż dla niej to jest „tarcza”, 

ponieważ jeżeli ktoś o randze dyrektora przyjdzie do swoich pracowników z takim pismem 

jest to trudna sytuacja dla podległego pracownika. Dlatego nie ma pewności, czy osoba, która 

z jakiegoś powodu napisała anonim, nie podpisała się pod pismem. Anonim jest sygnałem, że 

w placówce coś się dzieje, a osoba pisząca go boi się podpisać.  

 

Radny Tadeusz Boczula zwrócił się do Rady z prośbą, aby nie tworzyć precedensu badania 

anonimów.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska poinformowała, iż uchwała nie jest 

podejmowana w związku z anonimem, tylko jest to zbadanie, czy wszystko w jednostkach 

działa prawidłowo. 

 

Sekretarz wyraził zdanie, iż oczywistym jest, że Radni posiadają uprawnienia kontrolne  

i powinni z nich korzystać, jednak zdaniem Sekretarza nie w takiej formie. Radni nie powinni 

reagować na plotki, donosy czy pomówienia, ponieważ tym sposobem sukcesywnie obniży 

się poziom pracy Rady. Działalność Rady powinna odbywać się w sposób zorganizowany, 

planowy i systemowy. 

 

Radna Renata Szostak poinformowała, iż jako Dyrektor placówki również spotyka się  

z takimi sytuacjami i stwierdza, że bardzo często takie anonimy nie mają nic wspólnego  

z prawdą, a są to jedynie oszczerstwa i nie warto się nimi zajmować.  

 

Radna Irena Kucharska oznajmiła, iż komisja skarg, wniosków i petycji rozpatrywała 

skargi na dyrektorów, które były podpisane i była możliwość korespondowania ze skarżącym, 

a także zapraszania go na posiedzenie komisji. Radna wyraziła zdanie, iż Rada nie powinna 

podejmować przedmiotowej uchwały.  

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż ma prośbę do nauczycieli, którzy pisali anonim, aby 

ujawnili się, skoro tak bardzo zależy im na dobru dzieci.   

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisja  w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula - przeciw 

2. Justyna Haliczyn – nieobecna podczas głosowania 

3. Irena Kucharska – przeciw 

4. Ireneusz Kucner – przeciw 

5. Krystyna Podsiadło – wstrzymany 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za  

7. Renata Szostak - przeciw 

8. Marian Tomkiewicz – przeciw 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – przeciw 

2. Zbigniew Łukasiewicz – przeciw 
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3. Krystyna Podsiadło – wstrzymany 

4. Mirosława Porańczyk - przeciw 

5. Krystyna Rajczyk – przeciw 

6. Katarzyna Szafrańska - przeciw 

7. Renata Szostak – przeciw 

8. Marian Tomkiewicz – przeciw 

9. Tomasz Żarski – przeciw.  

 

Ad. 7 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych (projekt 16). 

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik, który poinformował, iż tą uchwałą naprawiony zostanie 

błąd w uchwale podjętej w dniu 25 listopada, ponieważ w załączniku nr 2 i 3 było napisane „3 

osie”, a powinno być „3 osie i więcej”. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, jaki będzie miała wpływ omówiona 

zmiana na całą uchwałę. 

 

Skarbnik poinformował, iż jeżeli błąd nie zostanie poprawiony, uchwała z dnia 15 listopada 

zostanie uchylona przez RIO w całości i będzie obowiązywała uchwała  z 27 listopada  

2019r., której określała wysokość stawek na takim samym poziomie.  

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisja  w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Justyna Haliczyn – nie brała udziału w głosowaniu z powodu problemów 

technicznych  

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 – wstrzymany 

6. Katarzyna Szafrańska - za 

7. Renata Szostak – za  

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

 

Przewodniczący ogłosił przerwę (godz. 14.50). Po przerwie (godz. 15.00) kontynuowano 

obrady zgodnie z porządkiem posiedzenia. 

 

Radna Renata Szostak opuściła posiedzenie o godz. 15.00. Od tego momentu Komisja 

Budżetu i gospodarki obradowała w 7 osobowym składzie, natomiast Komisja ds. 

Społecznych i Oświatowych w 8 osobowym składzie. 

 

Ad. 8 

Stanowisko w sprawie sprawozdania z realizacji zadania „Usuwanie, transport  

i utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na 

terenie Gminy Santok”, przeprowadzonego w ramach programu usuwania azbestu  

i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Santok za okres 2018-2019. 

 

Sprawozdanie omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska. 

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie przedłożone sprawozdanie. 

Komisja  w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do sprawozdania. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Justyna Haliczyn – nie brała udziału w głosowaniu z powodu problemów 

technicznych 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za  

7. 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. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 9 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2021-2023. (projekt 1) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
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Komisja  w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Justyna Haliczyn – nie brała udziału w głosowaniu z powodu problemów 

technicznych 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za  

7. 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. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

 

Ad. 10 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 

Gminy Santok na lata 2021-2025. (projekt 2) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisja  w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Justyna Haliczyn – nie brała udziału w głosowaniu z powodu problemów 

technicznych 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za  

7. 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. Katarzyna Szafrańska - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

 

Ad. 11 

Stanowisko do projektu uchwały zmieniająca uchwałę Rady Gminy Santok nr II/4/2018 z 

dnia 29.11.2018r.  w sprawie wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczania dotacji celowej 

dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Santok. (projekt 

3) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, w jaki sposób jest naliczona dopłata - 

roczna czy comiesięczna. 

 

Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak udzieliła odpowiedzi, iż jest to dopłaca 

comiesięczna.  

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisja  w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Justyna Haliczyn – nie brała udziału w głosowaniu z powodu problemów 

technicznych 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za  

7. 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. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  
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Ad. 12 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej 

położonej w miejscowości Wawrów. (projekt 6) 

 

Projekt uchwały omówiła Katarzyna Kokocińska. 

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisja  w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Justyna Haliczyn – nie brała udziału w głosowaniu z powodu problemów 

technicznych  

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za  

7. 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. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 13 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu 

ograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Santok. (projekt 7) 

 

Projekt uchwały omówiła Katarzyna Kokocińska. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, w którym miejscu jest ww. 

nieruchomość. 

 

Katarzyna Kokocińska udzieliła odpowiedzi, że są to okolice baszty. 

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisja  w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula - za 
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2. Justyna Haliczyn – nie brała udziału w głosowaniu z powodu problemów 

technicznych 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za  

7. 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. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 14 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej 

położonej w obrębie Lipki Małe. (projekt 8) 

 

Projekt uchwały omówiła Katarzyna Kokocińska. 

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisja  w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Justyna Haliczyn – nie brała udziału w głosowaniu z powodu problemów 

technicznych 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za  

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

 

Ad. 15 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej 

położonej w obrębie Janczewo. (projekt 9) 

 

Projekt uchwały omówiła Katarzyna Kokocińska. 

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisja  w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Justyna Haliczyn – nie brała udziału w głosowaniu z powodu problemów 

technicznych 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za  

7. 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 – nieobecna podczas głosowania 

6. Katarzyna Szafrańska - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 16 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Santok nr 

IV/34/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia położenia przystanków 

komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem 

lub zarządcą jest Gmina Santok. (projekt 11) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska 

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisja  w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Justyna Haliczyn – nie brała udziału w głosowaniu z powodu problemów 

technicznych 

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

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za  

7. 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. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 17 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na dofinansowanie 

zadania pn. „Budowa wyspy spowalniającej ruch oraz przejścia dla pieszych w pasie 

drogowym drogi wojewódzkiej nr 158 w miejscowości Wawrów”. (projekt 12) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska. 

 

Radny Marian Tomkiewicz zwrócił się z pytaniem, czy jest jakiś bliżej określony termin na 

wykonanie przedmiotowej inwestycji. 

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska udzieliła odpowiedzi, że w piśmie, które ZDW 

wystosował, nie określono terminów, natomiast zakończenie zadania byłoby w 2022r.  

Zmieniły się przepisy dotyczące wykonywania dokumentacji projektowej i zapewne to 

powoduje wydłużenie terminu.  

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisja  w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Justyna Haliczyn – nie brała udziału w głosowaniu z powodu problemów 

technicznych 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 
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2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk - 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 2020. (projekt 13) 

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik 

 

Radna  Krystyna Podsiadło opuściła posiedzenie (godz. 15.50). Od tego momentu Komisja 

Budżetu i gospodarki obradowała w 6 osobowym składzie, natomiast Komisja ds. 

Społecznych i Oświatowych w 7 osobowym składzie. 

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisja  w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Justyna Haliczyn – nie brała udziału w głosowaniu z powodu problemów 

technicznych 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Mirosława Porańczyk - za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska - za 

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 19 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Santok na lata 2020-2038. (projekt 14) 

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik 

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
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Komisja  w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Justyna Haliczyn – nie brała udziału w głosowaniu z powodu problemów 

technicznych  

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Mirosława Porańczyk - za 

4. Krystyna Rajczyk – nieobecna podczas głosowania 

5. Katarzyna Szafrańska - za 

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 20 

Przyjęcie protokołów nr 29/2020, 30/2020, 31/2020, 32/2020 Komisji Budżetu i gospodarki 

oraz protokołów nr 27/2020, 28/2020, 29/2020, 30/2020, 31/2020, 32/2020, 33/2020, 

34/2020 Komisji ds. Społecznych i Oświatowych. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 

poinformował, iż w pkt 20 nie wpisano protokołu nr 33/2020 Komisji Budżetu i Gospodarki 

oraz 35/2020 Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Natomiast zostały one dostarczone 

radnym w prawidłowym terminie określonym w statucie. Przewodniczący zawnioskował  

o dopisanie ww. protokołów do pkt 20. 

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie wniosek. 

Komisja  w drodze głosowania przyjęła wniosek. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Justyna Haliczyn – nie brała udziału w głosowaniu z powodu problemów 

technicznych  

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 
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3. Mirosława Porańczyk - za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska - za 

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

Przewodniczący Komisji poinformował, iż do biura Rady wpłynęły uwagi Radnej Ireny 

Furmańskiej do protokołu nr 33/2020 Komisji Budżetu i Gospodarki, po czym je odczytał. 

Przewodniczący dodał, iż treść uwag będzie załącznikiem do protokołu nr 33/2020. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie protokół nr 29/2020 Komisji Budżetu  

i Gospodarki. 

Komisja w drodze głosowania przyjęła protokół. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Justyna Haliczyn – nie brała udziału w głosowaniu z powodu problemów 

technicznych  

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie protokół nr 30/2020 Komisji Budżetu  

i Gospodarki. 

Komisja w drodze głosowania przyjęła protokół. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Justyna Haliczyn – nie brała udziału w głosowaniu z powodu problemów 

technicznych  

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie protokół nr 31/2020 Komisji Budżetu  

i Gospodarki. 

Komisja w drodze głosowania przyjęła protokół. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Justyna Haliczyn – nie brała udziału w głosowaniu z powodu problemów 

technicznych  

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 
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Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie protokół nr 32/2020 Komisji Budżetu  

i Gospodarki. 

Komisja w drodze głosowania przyjęła protokół. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Justyna Haliczyn – nie brała udziału w głosowaniu z powodu problemów 

technicznych  

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie protokół nr 33/2020 Komisji Budżetu  

i Gospodarki. 

Komisja w drodze głosowania przyjęła protokół. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Justyna Haliczyn – nie brała udziału w głosowaniu z powodu problemów 

technicznych  

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie protokół nr 27/2020 Komisji ds. 

Społecznych i Oświatowych. 

Komisja w drodze głosowania przyjęła protokół. 

Wyniki głosowania: 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Mirosława Porańczyk - za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska - za 

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie protokół nr 28/2020 Komisji ds. 

Społecznych i Oświatowych. 

Komisja w drodze głosowania przyjęła protokół. 

Wyniki głosowania: 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Mirosława Porańczyk - za 

4. Krystyna Rajczyk – za 
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5. Katarzyna Szafrańska - za 

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie protokół nr 29/2020 Komisji ds. 

Społecznych i Oświatowych. 

Komisja w drodze głosowania przyjęła protokół. 

Wyniki głosowania: 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Mirosława Porańczyk - za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska - za 

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie protokół nr 30/2020 Komisji ds. 

Społecznych i Oświatowych. 

Komisja w drodze głosowania przyjęła protokół. 

Wyniki głosowania: 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Mirosława Porańczyk - za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska - za 

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie protokół nr 31/2020 Komisji ds. 

Społecznych i Oświatowych. 

Komisja w drodze głosowania przyjęła protokół. 

Wyniki głosowania: 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Mirosława Porańczyk - za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska - za 

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie protokół nr 32/2020 Komisji ds. 

Społecznych i Oświatowych. 

Komisja w drodze głosowania przyjęła protokół. 

Wyniki głosowania: 

1. Ireneusz Kucner – za 
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2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Mirosława Porańczyk - za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska - za 

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie protokół nr 33/2020 Komisji ds. 

Społecznych i Oświatowych. 

Komisja w drodze głosowania przyjęła protokół. 

Wyniki głosowania: 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Mirosława Porańczyk - za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska - za 

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie protokół nr 34/2020 Komisji ds. 

Społecznych i Oświatowych. 

Komisja w drodze głosowania przyjęła protokół. 

Wyniki głosowania: 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Mirosława Porańczyk - za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska - za 

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie protokół nr 35/2020 Komisji ds. 

Społecznych i Oświatowych. 

Komisja w drodze głosowania przyjęła protokół. 

Wyniki głosowania: 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Mirosława Porańczyk - za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska - za 

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 21 

Wolne wnioski i zapytania. 
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Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż przy drodze powiatowej od Wawrowa do Czechowa 

została zdewastowana tablica. 

 

Z-ca Wójta zwrócił się z prośbą do Radnej Magdaleny Rzeczyckiej-Więckowskiej, aby  

w momencie referowania wyroków związanych z oświatą wypowiadała się precyzyjnie, 

ponieważ jak wiadomo nadzór nad oświatą w gminie sprawuje Kierownik CUW Dagmara 

Kowalicka-Szymczak, natomiast nadzór bezpośredni nad pracownikami CUW sprawuje Wójt 

oraz Z-ca Wójta. Z-ca Wójta dodał, iż nie uważa, że w oświacie panuje bałagan.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska oznajmiła, iż Z-ca Wójta zbyt personalnie 

podchodzi do tematu. Nadzór nad oświatą podlega pod pion Z-cy Wójta i jeżeli coś  

w oświacie jest nie tak, to właśnie Z-ca Wójta bezpośrednio za to odpowiada, a ostatecznie 

nad tym jest Wójt. Jeżeli dzieje się coś w oświacie to nie można tego przemilczeć i być może 

świadczy to o nienależytej kurateli. To już jest trzecia skarga, dlatego należy się przyjrzeć 

temu, co dzieje się w jednostkach oświatowych. Dlatego gmina sama od siebie powinna 

podjąć działania - nie w ramach anonimu, który według Radnej został nieprawidłowo 

rozpatrzony przez Radę i udostępniony dalej ze złamaniem przepisów. Rada nie może być 

bezczynna wobec głosów z zewnątrz. Anonim zazwyczaj pisze ktoś, kto ma jakieś obawy  

i czegoś się boi. W anonimie może być wyolbrzymiony problem, ale nie można obok tego 

przejść obojętnie. Rada jest po to żeby to sprawdzić. Nie należy do tematu podchodzić 

personalnie, tylko rozwiązać go tak jak się należy – jak jednostka nadrzędna nad jednostką 

podrzędną. Problem ze strony Z-cy Wójta być może wynika z powiązań rodzinnych, dlatego 

temat nie jest łatwy, ale tę kwestię należy odłożyć na bok, a Z-ca Wójta zgodnie z KPA 

powinien być z postępowania wyłączony.  

 

Z-ca Wójta poinformował, iż w ogóle nie nadmienił tematu związanego z anonimem, 

ponieważ jest całkowicie wyłączony z tej kwestii. Zdarzenia incydentalne, które mają miejsce 

w placówkach oświatowych nad którymi bezpośrednio ma wpływ organ prowadzący, nie 

powinny zamazywać ogólnego światła rzucanego na oświatę.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska poprosiła, aby Wójt zapoznał się z pismem, 

które wystosowała do Przewodniczącej w sprawie anonimu i również zajął stanowisko.  

 

Ad. 22 

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 Budżetu i Gospodarki 

 

Joanna Krystosik                Ireneusz Kucner 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Zbigniew Łukasiewicz 

 


