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Protokół nr 35/2020 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

Protokół nr 37/2020 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

21 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 do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. 

Społecznych i Oświatowych na rok 2021. (projekt 3)  

4. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Budżetu i Gospodarki na rok 2021.(projekt 4)  

5. Informacja o planowanych inwestycjach w tym z funduszu sołeckiego na rok 2021.  

6. Przedstawienie planu działalności Instytucji Kultury GOK i gminnych bibliotek na rok 

2021 oraz planu budżetu GOK na rok 2021. 

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020. 

8. Informacja o lokalach komunalnych dla najbardziej potrzebujących (okres zimowy).  

9. Pomoc udzielona przez OPS osobom najbardziej potrzebującym (Święta Bożego 

Narodzenia). 

10. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.  (projekt 6) -  

11. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Santok na 2021 rok. (projekt 7)  

12. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok  

w miejscowości Płomykowo (projekt 8)  

13. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy 

Santok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków. (projekt 9)  

14. Stanowisko w sprawie projektu budżetu gminy Santok na rok 2021 (projekt 10)  

15. Stanowisko w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 

(projekt 11)  

16. Wolne wnioski i zapytania. 

17. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner  o godz. 11
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 7 osobowym składzie (nieobecna Mirosława Porańczyk oraz 

Radny Tomasz Żarski). 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, 
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Kierownik OPS Anita Łukowiak, Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak, Durektor 

GOK Sylwia Dobrzyńska. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 

zaproponował siebie jako osobę prowadzącą posiedzenie Komisji. 

Komisje nie wniosły uwag wybrały Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych  

i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz na osobę prowadzącą posiedzenie. 

 

 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Komisji zawnioskował o zmiany w porządku posiedzenia polegające na 

wprowadzeniu 3 projektów uchwał: 

1. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla 

powiatu gorzowskiego. 

2. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie w 

drodze przetargu nieruchomości położonych w obrębie Janczewo i Gralewo na okres 

powyżej 3 lat. 

3. Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Rady Gminy Santok nr XXVII/257/2020 

z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie określenia położenia przystanków 

komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których 

właścicielem lub zarządcą jest Gmina Santok. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany  

Komisje  w drodze głosowania przyjęły wniosek. 

Wyniki głosowania: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska - nieobecna podczas głosowania 

6. Renata Szostak – za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn - nieobecna podczas głosowania 

4. Irena Kucharska – za 

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

7. Renata Szostak – za 

8. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. 

Społecznych i Oświatowych na rok 2021. (projekt 3)  

4. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Budżetu i Gospodarki na rok 2021.(projekt 4)  

5. Informacja o planowanych inwestycjach w tym z funduszu sołeckiego na rok 

2021.  

6. Przedstawienie planu działalności Instytucji Kultury GOK i gminnych bibliotek na 

rok 2021 oraz planu budżetu GOK na rok 2021. 

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020. 

8. Informacja o lokalach komunalnych dla najbardziej potrzebujących (okres 

zimowy).  

9. Pomoc udzielona przez OPS osobom najbardziej potrzebującym (Święta Bożego 

Narodzenia). 

10. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.  (projekt 6)  

11. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Santok na 2021 rok. (projekt 7)  

12. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok  

w miejscowości Płomykowo (projekt 8)  

13. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy 

Santok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków. (projekt 9)  

14. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla 

powiatu gorzowskiego. 

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

w drodze przetargu nieruchomości położonych w obrębie Janczewo i Gralewo na 

okres powyżej 3 lat. 

16. Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Rady Gminy Santok nr 

XXVII/257/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie określenia położenia 

przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, 

których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Santok. 

17. Stanowisko w sprawie projektu budżetu gminy Santok na rok 2021 (projekt 10)  

18. Stanowisko w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-

2038 (projekt 11)  

19. Wolne wnioski i zapytania. 

20. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad: 
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Komisja  w drodze głosowania przyjęła porządek obrad. 

Wyniki głosowania: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska - za 

6. Renata Szostak – za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn - nieobecna podczas głosowania 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Renata Szostak – za 

8. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 3 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. 

Społecznych i Oświatowych na rok 2021. (projekt 3)  

 

Projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Zbigniew Łukasiewicz. 

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisja  w drodze głosowania wypracowała pozytywną opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska - za 

6. Renata Szostak – za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 4 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu  

i Gospodarki na rok 2021.(projekt 4)  
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Projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz 

Kucner. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, na podstawie jakich przepisów do planu 

Komisji Budżetu i Gospodarki wpisano sprawozdanie finansowe oraz bilans Fundacji 

OPiDHZS za 2020r.  

 

Przewodniczący Komisji poinformował, iż corocznie Prezes Fundacji przedstawia Radzie 

Gminy sprawozdanie i bilans fundacji, ponieważ musi to robić zgodnie ze statutem fundacji.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że jeżeli Przewodniczący wpisuje temat do planu pracy 

komisji to musi znać podstawę i uznać to, że komisja musi zając stanowisko. Radna dodała, iż 

oczekuje pełnej odpowiedzi na sesji.  

 

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 – wstrzymany 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Renata Szostak - za 

8. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 5 

Informacja o planowanych inwestycjach w tym z funduszu sołeckiego na rok 2021.  

 

Informację omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska. 

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż był poruszony temat pozyskania dofinansowania dla 

dwóch miejscowości popegeerowskich, natomiast Pani Kierownik dziś przedstawiła jedynie 

informację o Wawrowie, a o Gralewie nie. 

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska oznajmiła, iż nie odczytała, ponieważ tak jak  

w przypadku Wawrowa jest to zagospodarowanie terenu przy blokach, chodniki, parki, place 

zabaw oraz oświetlenie. Należy pamiętać, że zakres prac jest uzależniony od wysokości 

dofinansowania. 

 

Radny Tadeusz Boczula dodał, że byłaby to dobra okazja do tego, aby zagospodarować park 

przy blokach.  

 



6 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż na zebraniu wiejskim w Czechowie, w którym 

uczestniczył Sekretarz i na pytanie mieszkańców Czechowa odpowiedział, że ul. Kasztanowa 

i Akacjowa będą przyjęte jako inwestycja – projekt i realizacja w 2021r. Ponadto Radna 

poprosiła, aby przedstawiona informacja została jej dostarczona na piśmie.  

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska udzieliła odpowiedzi, iż uwzględnione jest zadanie 

pn. opracowanie dokumentacji projektowej na ul. Kasztanową i Akacjową. Odbyło się 

postępowanie przetargowe, jednak na ul. Kasztanową nie było żadnej oferty, natomiast 

złożono jedną ofertę na ul. Akacjową, ale wartość znacząco przekraczała kwotę, jaką gmina 

zamierzała przeznaczyć na realizację tego zadania. W związku z powyższym oraz z tym, iż 

przepisy dotyczące dróg uległy zmianie i samo projektowanie będzie trwało ok. 7-8 miesięcy 

termin realizacji zadania będzie przesunięty. Jeżeli postępowanie przetargowe zostanie 

ogłoszone w styczniu to przy dobrych wiatrach, umowa zostanie podpisana dopiero w marcu, 

a sama dokumentacja w najlepszym przypadku w październiku.  

 

Sekretarz poinformował, ze względu na doświadczenie i znajomość zasad prowadzenia 

inwestycji, nie ma w zwyczaju składania kategorycznych obietnic co do terminów.  

 

Przewodniczący komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner poprosił o informację  

o inwestycji dotycząca ul. Skwierzyńskiej – łącznika między droga wojewódzką, a powiatową 

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska poinformowała, iż dokumentacja została wykonana 

i uzyskano pozwolenie. Gmina chce na ten cel ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Dróg 

Samorządowych. Inwestycja nie została ujęta w planie, ponieważ nie ma nadal rozstrzygnięć 

ul. Owocowej i Czereśniowej w Wawrowie. 

 

Radna Krystyna Podsiadło zwróciła się z pytaniem, czy będzie prowadzona jakaś 

inwestycja lub partycypowanie w kosztach inwestycji na ul. Długiej i chodnika wzdłuż tej 

drogi.  

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska poinformowała, iż w pozycji 6 „pomoc dla 

finansowania dla powiatu w tym drogi, chodniki, ścieżki”. Jeżeli tylko powiat wyrazi chęć 

podjęcia inwestycji to gmina ma wyodrębnione środki na ten cel.  

 

Ad. 6 

Przedstawienie planu działalności Instytucji Kultury GOK i gminnych bibliotek na rok 2021 

oraz planu budżetu GOK na rok 2021. 

 

Plan działalności Instytucji Kultury GOK i gminnych bibliotek na rok 2021 oraz plan budżetu 

GOK na rok 2021 omówiła Dyrektor GOK Sylwia dobrzyńska.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, dlaczego w planie na przyszły rok Pani 

Dyrektor nadal posługuje się nazwą GOK, skoro Rada podjęła uchwałę o zmianie nazwy 

instytucji. 
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Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska poinformowała, iż nadal posługuje się nazwą GOK, 

ponieważ uchwała o zmianie nazwy wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym i w chwili obecnej nie jest jeszcze obowiązująca.  

 

Radna Irena Furmańska poprosiła o wyjaśnienie pozycji dot. złote gody, liga MTB, 

zawody konne, 122 tys. - koszty utrzymania obiektu, 74 tyś. – utrzymanie etatów na marinie,  

koszty utrzymania na marinie oraz koszty utrzymania orlika, a także poprosiła o odniesienie 

się do konta 42009 usługa artystyczna – 90 tys. zł.  

 

Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska udzieliła następujących odpowiedz: 

 GOK cały czas w swoim statucie posiada realizację zadań rekreacyjnych, 

 Złote gody to uroczystość podczas, której wyróżniane są małżeństwa, które przeżyły 

razem 50 lat, 

 Liga MTB to zawody sportowe -  kolarskie, które były już dwukrotnie organizowane 

na terenie gminy, 

 Zawody konne również były już organizowane, na które GOK pozyskał środki 

zewnętrzne, zawody są organizowane, ponieważ gmina ma wiele terenów, które 

idealnie nadają się do tego typu działań, 

 Jeżeli chodzi o marinę to są to tylko plany, ponieważ nie można na tę chwile 

oszacować wpływów z mariny, natomiast działania będą dożyły do tego, aby 

pozyskiwać jak najwięcej dochodów, na ten moment zaplanowane jest utworzenie 

dwóch etatów na marinie, jednak wszystko zależy od tego jak będzie ona 

funkcjonować, 

 Na orliku zatrudniona jest osoba na umowę zlecenie i jeżeli nie będzie innej 

możliwości to tak pozostanie, jednak będą prowadzone działania, aby GOK przejął 

orlik, 

 Koszty utrzymania obiektów dotyczą wszystkich obiektów, którymi zarządza GOK, 

 Koszt usługi artystycznej to koszty związane z organizowaniem np.  koncertów.  

 

Radna Irena Furmańska złożyła wniosek o przegłosowanie przedłożonej informacji. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner poinformował, iż plan 

budżetu jednostki zawiera się w budżecie gminy i głosowanie odbędzie się nad całością.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż przy głosowaniu nad całym budżetem, nie będzie 

możliwości przegłosowania budżetu GOK z którym ona się nie zgadza.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner złożył wniosek  

o głosowanie planu budżetu GOK wraz z planem budżetu gminy na rok 2021. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącego Komisji 

Budżetu i Gospodarki Ireneusza Kucnera. 

Komisje przyjęły wniosek. 

Wyniki głosowania: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

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

4. Krystyna Rajczyk – nieobecna podczas głosowania 

5. Katarzyna Szafrańska - wstrzymany 

6. Renata Szostak – za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – przeciw 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Renata Szostak – za 

8. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – przeciw 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

 

Ad. 7 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020. 

 

Informację omówił Z-ca Wójta. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż informacja, którą otrzymała jest bardzo dokładnie  

i obszernie przygotowana, jednak przedstawienie stanu oświaty wymaga jakiegoś komentarza 

dotyczącego zadań na następny rok szkolny dla szkół, nie ma informacji o problemach,  

i o założeniach. Z-ca Wójta przygotowując informację odwołał się tylko do suchych faktów, 

które są Radnym znane. Natomiast  radni nadal nie wiedza jakie są założenia do 

funkcjonowania oświaty w gminie, nie znają zadań ani problemów. Radna zwróciła się  

z pytaniem jakie są planowane zadania związane z oświata w roku przyszłym.  

 

Z-ca Wójta poinformował, że plany jakie będą prowadzone w latach przyszłych w oświacie 

będą przedstawiane radzie na odrębnym posiedzeniu komisji. 

 

Ad. 8 

Informacja o lokalach komunalnych dla najbardziej potrzebujących (okres zimowy).  

 

Informację omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska oraz Kierownik OPS Anita 

Łukowiak. 
 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, kto to jest osoba bezdomna i ile takich 

osób jest w gminie Santok i jaki jest koszt utrzymania osoby bezdomnej w schronisku. 

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak poinformowała, iż odpowiadała na to pytanie odczytując 

definicję ustawową osoby bezdomnej. W gminie Santok jest jedna osoba bezdomna. 

Miesięczny koszt pozostawania w gotowości przyjęcia osoby bezdomnej to 180 zł netto 

miesięcznie, ogrzewanie 100 zł netto z przerwą od kwietnia do 31 października, a utrzymanie 
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osoby bezdomnej to 500 zł netto, koszt ogrzewania 200 zł netto, z przerwą od kwietnia do 31 

października.  

 

Ad. 9 

Pomoc udzielona przez OPS osobom najbardziej potrzebującym (Święta Bożego 

Narodzenia). 

 

Informację przedłożyła Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

 

Przewodniczący ogłosił przerwę (godz. 12.50). Po przerwie (godz.13.00) kontynuowano 

obrady zgodnie z porządkiem posiedzenia.  

 

Ad. 10 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.  (projekt 6)  

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła iż Światowa Organizacja Zdrowia uważa, że jeden 

punkt sprzedaży napojów alkoholowych powinien przypadać na 1000-1500 mieszkańców, 

natomiast w gminie Santok jeden punkt przypada na 359 mieszkańców. W związku z tym 

Radna poprosiła, aby przeprowadzić dokładną diagnozę spożywania alkoholu przez dzieci  

i młodzieży w gminie. Ponadto w pkt 17 w zasadach wynagradzania członków Gminnej 

Komisji to poza powołaniem komisji i ustaleniem wynagrodzenia, każde inne zadanie jest 

działaniem Wójta, a nie Rady. Radna złożyła wniosek, aby w pkt 17 zostawić pkt 1 i 2,  

a resztę wykreślić.    

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak poinformowała, iż diagnoza została wykonana na 

podstawie danych zastałych, które były dokonywane na terenie gminy w formie badań.  

W przyszłym roku przeprowadzone zostaną badania w zakresie spożywania alkoholu przez 

mieszkańców. Natomiast w pkt 17 są dane, które należało ująć na podstawie wytycznych  

z NIKu i po konsultacji z PARP.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem co oznacza w pkt 2 lit b, pkt 5   

 w omawianym pkt 17 oraz czy wskazana kwota 150 zł brutto to wynagrodzenie miesięczne 

czy za każde posiedzenie, dyżur, kontrolę, a także nie ma wskazanego wynagrodzenia dla 

Przewodniczącego Komisji. 

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak udzieliła odpowiedzi, iż wskazana kwota 150 zł jest to 

wynagrodzenie za posiedzenie, które średnio trwa ok. 3 godzin i jest wypłacane na podstawie 

listy obecności. Kierownik OPS oznajmiła, iż nie wie dlaczego nie ma wynagrodzenia 

Przewodniczącego, które wynosi 1000 zł brutto miesięcznie, ale do sesji wyjaśni, dlaczego 

taki zapis zniknął.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy za dyżur i wyjazd w teren członka 

komisji każdorazowo otrzyma kwotę 150 zł.  

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak poinformowała, iż nie jest w stanie w dniu dzisiejszym 

udzielić odpowiedzi, ale do sesji ustali i przekaże informacje. 
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Wójt poinformował, iż w uchwale jest zapis „za udział w posiedzeniu Komisji” dotyczy to 

posiedzenia zarówno stacjonarnego jak i w terenie.  

  

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z następującymi pytaniami: 

 na stronie 22 projektu uchwały jest zapis „ograniczenie dostępności alkoholu”  

i zwróciła się z pytaniem na czym będzie polegało to ograniczenie.  

 na stronie 32 w pkt 15 ppkt b projektu uchwały jest zapis „opiniowanie wydawania 

zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych” i zwróciła się z pytaniem, 

ile razy komisja podczas opiniowania wniosków była w terenie oraz czy Komisje  

w ogóle są zainteresowane tym komu podpisują takie zezwolenia. 

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak udzieliła następujących odpowiedzi: 

 ograniczenie dostępności alkoholu jest celem głównym programu, dotyczy to 

obniżenia liczby zezwoleń niewykorzystywanych przed przedsiębiorców, 

 natomiast co do sposobu opiniowania wniosków Kierownik OPS zwróci się do Pana 

Mariusza Śpiewanka o udzielenie informacji w tym zakresie.  

 

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisja  w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Krystyna Rajczyk – wstrzymany 

5. Katarzyna Szafrańska - za 

6. Renata Szostak – za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – nieobecna podczas głosowania 

8. Renata Szostak – za 

9. Marian Tomkiewicz - za 

 

Ad. 11 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Santok na 2021 rok. (projekt 7)  
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Projekt uchwały omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż ma taką samą uwagę jak do poprzedniego programu, 

ponieważ brakuje jej diagnozy o narkomani wśród dzieci i młodzieży. 

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak poinformowała, iż zarówno w zakresie spożywania 

alkoholu jak i narkotyków diagnoza wśród dzieci i młodzieży zostanie przeprowadzona  

w roku 2021.  

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisja  w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska - za 

6. Renata Szostak – za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. Renata Szostak – za 

9. Marian Tomkiewicz – za  

 

Ad. 12 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok w miejscowości Płomykowo 

(projekt 8)  

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska. 

 

Wójt poinformował, iż na terenie planowanej budowy biogazowni nie ma aktualnego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku z tym wnioskodawca 

wnioskuje o ustalenie możliwości lokalizacji inwestycji w drodze decyzji ustanawiającej 

warunki zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli spełnione są wszystkie warunki, które 

dopuszczają możliwość funkcjonowania takiej inwestycji to organ, którym jest Wójt nie ma 

pola manewrów i musi wydać taką decyzję. Jedyną drogą, którą można zabezpieczyć 

mieszkańców w sposób trwały jest wprowadzenie zapisów w planie miejscowym.  
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Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż kolejny raz gmina kieruje się dobrem mieszkańców  

w jedną stronę, jednak należy pamiętać, ze pewnie działania związane z ochroną środowiska, 

czyli zagospodarowanie odpadów rolniczych i innych w sposób ekologiczny, to nowa 

inwestycja i idące za tym  nowe środki dla gminy.  Przy podejmowaniu tego tematu należy 

brać pod uwagę ww. czynniki. Radny oznajmił, iż jest za rozwojem i za inwestycjami 

ekologicznymi w gminie Santok, dlatego zagłosuje przeciwko podjęciu przedmiotowej 

uchwały. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, w jakiej odległości od budynków 

mieszkalnych ma powstać biogazownia. 

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska udzieliła odpowiedzi, iż budynki mieszkalne 

znajdują się w bliskim sąsiedztwie planowanej inwestycji.  

 

Wójt oznajmił, iż zgadza się z wypowiedzią Radnego Tadeusza Boczuli, ponieważ w gminie 

Santok musi się znaleźć miejsce dla różnych form działalności, natomiast ustawodawca 

niefortunnie uregulował przepisy, ponieważ pozostawił z tym problemem samorządy. Wójt 

poinformował, iż przedłożono projekt uchwały Radzie Gminy, aby decyzja Wójta nie została 

obarczona uznaniowością. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy konsekwencją uchwały  będzie 

przyblokowanie inwestycji, czy całkowite jej zablokowanie. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż będzie to plan, który uchroni mieszkańców przed tego typu 

inwestycjami. 

 

Radna Renata Szostak poinformowała, iż jest mieszkanką Płomykowa i absolutnie nie 

zgadza się z wypowiedzią Radnego Tadeusza Boczuli, ponieważ to w jakim miejscu 

planowana jest inwestycja jest niedopuszczalne, obok mieszkają ludzie, powstają nowe 

działki i domy. Radna poprosiła, aby Radni zastanowili się, czy chcieliby mieć biogazownie 

obok swojego domu.  

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisja  w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – wstrzymany 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska - za 

6. Renata Szostak – za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - przeciw 
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2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. Renata Szostak – za 

9. Marian Tomkiewicz –za  

 

Radna Renata Szostak w imieniu własnym jak i mieszkańców Płomykowa podziękowała za 

wyrażenie pozytywnej opinii do projektu uchwały.  

 

Ad. 13 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Santok na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków. (projekt 9)  

 

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: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska - za 

6. Renata Szostak – za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - wstrzymany 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - przeciw 

8. Renata Szostak – za 

9. Marian Tomkiewicz - za 

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż wstrzymał się od głosu, ponieważ brakuje w uchwale 

kościoła w Gralewie, co zapewne jest zaniedbaniem proboszcza, gdyż potrzeby remontowe 
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kościoła są duże. Ponadto Radny oznajmił, iż nie jest zwolennikiem tzw. dawania na tacę, 

ponieważ przez takie działania hamuje się aktywność rady parafialnej.  

 

Ad. 14 

Stanowisko w sprawie projektu budżetu gminy Santok na rok 2021 (projekt 10)  

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik. 

 
Komisja szczegółowo przeanalizowała projekt budżetu, Skarbnik przedstawił także pozytywną 

opinię składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (tekst uchwały w 

załączeniu).  

 

W dyskusji głos zabrali: 

Irena Furmańska, Tadeusz Boczula, Wójt. 

Szczegółowych wyjaśnień  na zapytania udzielił Skarbnik Gminy. Radni nie wnieśli uwag do 

wyjaśnień Skarbnika. 

 

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisja  w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Rajczyk – za 

4. Katarzyna Szafrańska - za 

5. Renata Szostak – za 

6. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – wstrzymany 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Renata Szostak – za 

7. Marian Tomkiewicz - za 

 

Ad. 15 

Stanowisko w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 

(projekt 11)  

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik. 
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Komisja szczegółowo przeanalizowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej. Skarbnik 

przedstawił także pozytywną opinie składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Zielonej Górze (tekst uchwały w załączeniu). 
 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisja  w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Rajczyk – za 

4. Katarzyna Szafrańska - za 

5. Renata Szostak – za 

6. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – wstrzymany 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Renata Szostak – za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 16 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla powiatu 

gorzowskiego. 

 

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: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Rajczyk – za 

4. Katarzyna Szafrańska - za 

5. Renata Szostak – za 

6. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – za 
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3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Renata Szostak – za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 17 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze 

przetargu nieruchomości położonych w obrębie Janczewo i Gralewo na okres powyżej 3 lat. 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska.  

 

Wójt poinformował, iż projekt uchwały został przedłożony Radnym, aby zwiększyć dochody 

gminy. Gmina będzie dążyć do tego, aby wskazany obszar wydzierżawić pod działalność 

fotowoltaiczną, na której będzie produkowany prąd, przy jednoczesnym czerpaniu 

podwójnego dochodu przez gminę. Pierwszy z tytułu dzierżawy za grunty, a drugi z tytułu 

podatku od nieruchomości, gdzie grunt będzie obciążony podatkiem od prowadzenia 

działalności gospodarczej. Te działania znacząco podniosą dochody gminy.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem dotyczącym oddziaływania farmy 

fotowoltaicznej na budynki mieszkalne. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż tego typu obiekty nie będą emitowały żadnych dźwięków  

i innych zakłóceń.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy będzie jeden dzierżawca oraz 

poprosiła o wskazanie przybliżonej  kwoty,  jaką planuje się pozyskać do budżetu w związku 

z powstaniem fotowoltaiki.  

 

Wójt poinformował, iż jest szansa, że jeden hektar może dawać 19 tys. zł rocznie dochodu do 

budżetu. Ilość dzierżawców nie jest jeszcze znana.  

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz zwrócił się z pytaniem, jakiej klasy są grunty, które będą 

przeznaczone pod fotowoltaikę.  

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska udzieliła odpowiedzi, iż klasę III posiada jeden 

hektar, natomiast pozostałe grunty to IV, V i VI klasa.  

 

Radna Renata Szostak opuściła posiedzenie komisji (godz. 15.10). Od tego momentu 

Komisja ds. Społecznych i Oświaty obradowała w 5 osobowym składzie, natomiast Komisja 

Budżetu i Gospodarki obradowała w 6 osobowym składzie. 

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisja  w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

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

3. Krystyna Rajczyk – za 

4. Katarzyna Szafrańska - za 

5. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 18 

Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Rady Gminy Santok nr XXVII/257/2020 z dnia 

16 grudnia 2020r. w sprawie określenia położenia przystanków komunikacyjnych oraz 

warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina 

Santok. 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska.  

 

Radna Irena Furmańśka zwróciła się z pytaniem, czy przystanek po lewej i prawej stronie 

w Wawrowie będzie usytuowany na tej samej działce.  

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska poinformowała, iż przewoźnik wyraził zgodę na 

zjazd z drogi i węzeł, dzięki któremu możliwe będzie usytuowanie przystanków na jednej 

działce. 

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisja  w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Rajczyk – za 

4. Katarzyna Szafrańska - za 

5. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

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. Marian Tomkiewicz – za 

 

Radna Irena Furmańska opuściła powiedzenie Komisji (godz. 15.30) Od tego momentu 

Komisja Budżetu i Gospodarki obradowała w 5 osobowym składzie. 

 

Ad. 19 

Wolne wnioski i zapytania. 

 

Radny Ireneusz Kucner zwrócił się z pytaniem, gdzie będzie zatrzymywał się autobus, który 

będzie dowoził dzieci oraz w jakiej formie będzie odbywał się dowóz dzieci do przedszkoli.  

  

Sekretarz udzielił odpowiedzi, że wszystkie dowozy dzieci będą odbywały się w ramach 

omawianych przewozów i zgodnie z prawem oświatowym zapewniona będzie opieka, dla 

dzieci najmłodszych. Przystanek przy szkole w Santoku będzie funkcjonował tak jak 

dotychczas, czyli nie będzie zatrzymywał się przy drodze wojewódzkiej i dzieci nie będą 

musiały przechodzić przez pasy. Informacje o dokładnych rozkładach jazdy zostaną podane 

do publicznej wiadomości między świętami, a nowym rokiem.  

  

Ad. 20 

Zakończenie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 15
45

 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 

 


