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Protokół nr 36/2021 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

Protokół nr 38/2021 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

18 stycznia 2021r. 

 

 

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 uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Gminnego Przedszkola w 

Lipkach Wielkich poprzez zmianę jego siedziby. 

4. Wolne wnioski i zapytania. 

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1  

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz  o godz. 

13
15 

dokonał otwarcia posiedzenia wspólnej komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja 

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

Społecznych i Oświatowych uczestniczyła w 8 osobowym składzie (nieobecna Radna 

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

Gminy Damian Kochmański, Sekretarz Krzysztof Karwatowicz, Skarbnik Andrzej Szymczak, 

Przewodnicząca Rady Renata Nowosad, Kierownik ŚDS Jowita Leszkiewicz, Kierownik 

CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak, Radca Prawny Kinga Zientarska, Przedstawiciele 

Rady Rodziców Gminnego Przedszkola w Lipkach Wielkich, Przedstawiciele Rodziców osób 

podopiecznych ŚDS. 

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 i wybrały Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych  

i Oświatowych Zbigniewa Łukasiewicza na osobę prowadzącą posiedzenie. 

 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad: 

Komisja  w drodze głosowania przyjęła porządek obrad. 

Wyniki głosowania: 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 



2 

 

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.  

 

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. 3 

Stanowisko do uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Gminnego Przedszkola w 

Lipkach Wielkich poprzez zmianę jego siedziby. 

 

Projekt uchwały oraz prezentację multimedialną omówił Z-ca Wójta Damian Kochmański. 

Prezentacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z następującymi pytaniami: 

 Jaka jest zasadność działań, skoro nie ma jeszcze opinii kuratora dotyczącej 

przekształcenia przedszkola w Lipkach Wielkich, 

 co będzie w przypadku jeżeli kurator nie wyda opinii pozytywnej, 

 czy po ewentualnej zmianie w Zespole będzie jeden dyrektor, czy tak jak do tej pory 

dyrektor szkoły i dyrektor przedszkola oddzielnie, 

 czy wspomniane redukcje etatów będą dotyczyły pracowników fizycznych, 

pracowników szkoły, czy pracowników przedszkola, 

 czy jest opinia obu dyrektorów placówek w przedmiotowej sprawie (dyrektora szkoły 

i przedszkola) oraz opinia rodziców dzieci przedszkolnych oraz podopiecznych ŚDS 

oraz jakie one są, 

 jakie są koszty przedmiotowego przedsięwzięcia. 

 

Z-ca Wójta udzielił następujących odpowiedzi: 

 gmina o opinię kuratora może wystąpić dopiero po pozytywnym zaopiniowania 

przedłożonego projektu uchwały, ponieważ jest to danie możliwości Wójtowi do 

podjęcia kolejnych kroków. 

 

Radca Prawny Kinga Zientarska udzieliła odpowiedzi, że jeżeli kurator nie wyrazi 

przychylnego stanowiska w omawianej sprawie, to nie jest jeszcze decyzja ostateczna, 
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ponieważ podlega ona zaskarżeniu w drodze zażalenia, jednakże przepisy prawa 

obowiązującego nakładają rygory trzymania się daty 28 lutego (6 miesięcy przed końcem 

roku szkolnego). Opinia kuratora otwiera dopiero drogę do finalnego przekształcenia 

placówki i podejmowania wiążącego stanowiska o przekształceniu placówki.  

 

Z-ca Wójta kontynuując udzielanie odpowiedzi poinformował: 

 placówki mogą funkcjonować w strukturze jednego budynku jako oddzielne placówki 

kolejny krok, który będzie jeszcze wyjaśniany da możliwość utworzenia zespołu 

szkolno-przedszkolnego, 

 redukcja etatów będzie w dużej mierze wiązała się z placówką przedszkolną, kwestie 

określonych redukcji będą musiały być podejmowane w oparciu o arkusz 

organizacyjny placówki, symulacje będą tworzone po podjęciu decyzji i utworzeniu 

arkuszy organizacyjnych. 

  

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy gmina posiada już wiedzę o tym, ile 

etatów zostanie zlikwidowanych i ile osób straci prace. 

 

Wójt oznajmił, iż zmiany kadrowe na pewno nastąpią, ponieważ szuka się oszczędności przy 

tych działaniach. Natomiast działania, które Wójt chce podejmować to jest łączenie placówek 

w zespoły tak jak to tej pory działały szkoły podstawowe ze szkołami gimnazjalnymi, mając 

jednego dyrektora, a nauczyciele uczyli w obu szkołach (podstawowej i gimnazjalnej) u 

jednego pracodawcy. Połączenie przedszkola ze szkołą daje dyrekcji możliwość przenoszenia 

pracowników między placówkami. Celem nadrzędnym będzie zatrzymanie pracowników w 

placówce, ale taka rotacje zawsze jest i niekoniecznie będzie oznaczała zwolnienia, lecz 

również proponowanie pracownikom zmiany stanowisk, jednak w chwili obecnej Wójt nie 

jest w stanie powiedzieć, ile osób zostanie, a ile odejdzie.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, jaki przepis wymusza podjęcie uchwały 

intencyjnej.  

 

Radca Prawny Kinga Zientarska poinformowała, iż uchwała powołuje się na art. 89 ust. 1  

i 9, które w kwestii przekształceniowych  odsyła do art.  88 oraz art. 89 ust. 1-8 jak również  

z orzecznictwa. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż projekt uchwały przywołuje art. 89 ust. 1 i 9 w 

związku z art. 29 ust. 1 pkt. 1 i poprosiła o wskazanie, który z wymienionych art. ustawy 

prawo oświatowe mówi o przedmiotowej uchwale intencyjnej.  

 

Radca Prawny Kinga Zientarska poinformowała, iż bezpośrednio we wskazanych 

przepisach nie ma podstawy, o którą pyta Radna, jednakże po prześledzeniu orzecznictwa 

zbiorczego wskazywane jest, iż taka uchwała intencyjna dotycząca zamiaru, o którym 

informujemy uczniów oraz rodziców i kuratora oświaty, ponieważ Rada Gminy jako organ 

musi swoją wolę i stanowisko wyrazić w ściśle określonej formie tj. uchwale intencyjnej.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż nie otrzymała materiałów przedstawionych przez Z-

cę Wójta i zapoznała się  z nimi dopiero podczas jego wypowiedzi i poprosiła o wyjaśnienie 

tego faktu przez Przewodniczącą Rady oraz poinformowała, iż zgadza się z Radcą Prawnym, 

że musi być opinia kuratora i muszą zostać powiadomieni rodzice dzieci uczęszczających do 

przedszkola, ale prawdą jest, że w orzecznictwie, o którym również mówi Radca i Z-ca 
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Wójta, którzy nie wskazali żadnej sygnatury,  Radna znalazła, że zawsze w przypadku kiedy 

rada otrzymuje wniosek od Wójta w sprawie przekształcenia to musi otrzymać stanowisko 

kuratora oświaty.  

 

Radca Prawny Kinga Zientarska poinformowała, iż intencja jest umocowaniem Wójta do 

podjęcia dalszych kroków, w tym zawiadomienia Kuratora Oświaty. Samo przekształcenie  

i zgoda kuratora jest odrębnym krokiem, ponieważ bez zgody Rada nie będzie władna do 

podjęcia uchwały finalnej tj. przekształceniowej.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż uważa, że stanowisko Pani mecenas jest niewłaściwe, 

ponieważ Rada Gminy mając opinię pozytywną kuratora dopiero ma możliwość pochylenia 

się nad projektem Wójta. Zgoda kuratora jest kluczem do tego, aby Radni wyrazili zgodę na 

działania zgodne z projektem, a nie posiadając takiej zgody oraz informacji, że rodzice 

skutecznie otrzymali informację o przekształceniu placówki  rada nie ma możliwości 

akceptacji przedłożonego projektu. Radna dodała, że rozumie, dlaczego taka decyzja jest już 

na tym etapie potrzebna gminie, ponieważ łatwiej się rozmawia z kuratorium i stawia się 

przed faktem dokonanym rodziców, bo „Rada Gminy zaakceptowała projekt przekształcenia 

przedszkola”. Dla Radnej nie do przyjęcia jest takie „przepychanie” projektu. Radna 

postawiła wniosek  o odrzucenie projektu i przystąpienie do jego oceny po uzyskaniu zgody 

Kuratora Oświaty Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz skutecznego powiadomienia 

rodziców dzieci zgodnie z zapisami ustawy prawo oświatowe. Na dzień dzisiejszy nie ma 

również opinii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w sprawie rozliczenia 

dofinansowania, a jak wiadomo nie upłynęło jeszcze 5 lat. Radna nie otrzymała omawianej 

prezentacji, informacji o całkowitych kosztach oraz wyjaśnienia kwestii demograficznej. 

Radna uzyskała informację od Wójta, iż dane demograficzne pozyskiwane są z USC, a nie  

z Urzędu Statystycznego i jeśli te sprawy nie zostały wyjaśnione i wzięte pod uwagę przy 

przekształceniu to gmina dobrowolnie  pozbawia się wpływu do kasy gminy ponad 1 525 000 

zł. Radna zwróciła się z pytaniem, dlaczego tak jest i dlaczego oszczędności szuka się 

wyłącznie  w przedszkolu i szkole w Lipkach Wielkich. Radna postawiła wniosek  

o przedłożenie Radnym założeń oszczędnościowo-modernizacyjnych wszystkich placówek 

oświatowych w gminie Santok.  Szkoły w Janczewie i Wawrowie  są niewydolne lokalowo  

i dzieci z tych terenów, a także dzieci z Czechowa chodzą do szkół w Gorzowie Wlkp. i nikt 

nie zajął się tym, aby zatrzymać te dzieci w szkołach gminnych i dotacje, które za nimi idą. 

Ponadto Radna postawiła wniosek, aby Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

wypracowała wnioski do projektu przekształcenia jednostek oświatowych w gminie Santok. 

Radna wyraziła zdanie, iż zamiast tworzyć zespoły placówek w sołectwach za rzeką 

należałoby działania zacząć od realizacji przynależności dzieci i młodzieży do szkół  

i przedszkoli w gminie Santok i podjąć maksymalny wysiłek zatrzymania ponad 274 dzieci.   

 

Wójt oznajmił, iż demagogia i tani populizm przemawia przez Radną Furmańską, a także 

niezrozumienie istoty sprawy przepisów regulujących omawiane kwestie. Po pierwsze żaden 

przepis nie mówi o tym, że Wójt musi wystąpić o opinię kuratora przed uchwałą intencyjną 

Rady. Pierwsza uchwała jest o intencji, kolejnym krokiem jest opinia kuratora i kolejna 

uchwała jest decyzyjna. Radna swoją wypowiedzią wprowadza słuchaczy w błąd. Wójt 

przedkłada projekt  uchwały i jako organ ma wsparcie prawników w tym zakresie, a jeżeli 

Radnej uchwała się nie podoba, nie musi nad nią głosować i może ją zaskarżać. Obraźliwym 

jest twierdzenie, że w gminie ponad 200 dzieci ucieka do miasta, a służyć ma do tego, aby 

zamieszać w opinii publicznej. Jeżeli byłaby taka wola rodziców to mogliby dzieci 

umieszczać w placówkach gminnych.  
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Z-ca Wójta poinformował, iż gmina bazuje na danych, które są bezpośrednio dostępne i są 

analizowane na podstawie informacji z Urzędu Statystycznego. Każdy posiada możliwość 

zweryfikowania danych pochodzących z Urzędu Statystycznego oraz danych 

przedstawianych przez gminę. Występują różnice, ponieważ US ma pewne opóźnienia  

w udostępnianiu danych. Rekrutacje w placówkach odbywają się zgodnie z przepisami prawa, 

a rodzice mają dowolność w wybieraniu placówki dla dziecka i nie należy przeliczać 1 do 1 w 

zakresie kwoty subwencji, która nie wpływa do budżetu gminy.     

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił iż, temat oświaty pod względem organizacyjnym, 

finansowym oraz bazowym przewija się przez wszystkie kadencje Rady Gminy, w których 

uczestniczył. Strategią rozwoju gminy Santok było to, aby stworzyć bazę oświatową na miarę 

potrzeb najmniejszych obywateli, a baza była tworzona z myślą wyrównania szans, aby 

dogonić dzieci miejskie. Gmina przeszła kilka etapów reorganizacyjnych, które nie służyły 

najmłodszym w pełni. W dniu dzisiejszym Wójt przedstawił zapowiedzianą już uchwałę  jako 

konieczność reorganizacji oświaty na terenie gminy Santok. Utrzymanie bazy na 

dotychczasowym poziomie prowadzi do potężnych kosztów finansowych dla gminy, 

ponieważ każdy wie jaki jest koszt utrzymania ucznia, a jaka jest subwencja. Obecna na 

komisji Pani Mecenas potwierdza, iż omawiana uchwała jest prawidłowa pod względem 

formalno-prawnym, a często ze strony Radnej Ireny Furmańskiej padają stwierdzenia, że 

przygotowywane przez Wójta projekty uchwały są bezprawne lub nie mają podstaw 

prawnych, a dotychczasowa działalność ukazuje, iż są to stwierdzenia nieprawdziwe, 

ponieważ żadna uchwała nie została uchylona, a jeżeli są drobne nieprawidłowości to 

wskazują je organy nadzorujące działania gminy. Decyzja o podejmowaniu działań w celu 

przekształcania funkcjonowania oświaty na terenie gminy zasługuję na aprobatę, a nie na 

negację, stając się przy tym obrońcami pracowników i mieszkańców. Mieszkańcy Lipek 

Wielkich  w stosunku do mieszkańców innych miejscowości otrzymali wiele znaczących 

inwestycji realizowanych ze środków budżetu gminy. np. kanalizacja, nowa remiza strażacka, 

szkoła, hala gimnastyczna, drogi i ogóln struktura przewyższająca standardami na tle innych 

miejscowości, a chęć sprowadzenia nowej instytucji wiąże się z obiekcjami, co jest 

niezrozumiałe, ponieważ każda miejscowość chciałaby powstania nowej jednostki na swoim 

terenie. Radny uważa, że przedstawiona koncepcja powinna zostać przyjęta przez Radę.  

 

Radny Ireneusz Kucner poinformował, iż analizując dogłębnie temat posiadał różne 

przemyślenia, patrząc na dzisiejszą wizualizację można stwierdzić, iż proponowane 

rozwiązanie nie koliduje z funkcjonowaniem szkoły, ani przedszkola, a patrząc racjonalnie 

przedszkole zyskuje dużą oddzieloną powierzchnie oraz plac zabaw. Dodatkowym 

argumentem przemawiającym za przyjęciem proponowanych rozwiązań jest minimalizacja 

kosztów. Radny zaznaczył, iż należy również pomyśleć o tym co stanie się z podopiecznymi 

ŚDS w przypadku gdy siedziba ŚDS nie zostanie przeniesiona do  31 grudnia 2022 i nie 

będzie mógł on funkcjonować.  

 

Wójt poinformował, iż kwestia standaryzacji ŚDS przewijała się kilkakrotnie przez obrady 

radny, jeszcze pod rządami poprzedniego Wójta gmina przymierzała się do przeniesienia ŚDS 

do budynku po starej szkole w Starym Polichnie, jednak z uwagi na kwestie techniczne  

i przepisy przeciwpożarowe nie było to możliwe. Jeżeli dojedzie do sytuacji, że ustawodawca 

nie przedłuży terminu na standaryzacje ŚDS to będzie on musiał zostać zamknięty, a dla 

podopiecznych będzie trzeba szukać ŚDS w innych gminach, dlatego należy zrobić wszystko 

aby taką placówkę utrzymać, a także rozwijać i podnosić poziom jego funkcjonowania.  
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Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż w art. 21 ust. 1 pkt 1, gdzie wymienione są 

poszczególne artykuły dotyczące działalności szkół, nie ma czegoś takiego jak uchwała 

intencyjna. Radna zwróciła się z pytaniem, czy jest przepis mówiący o uchwale intencyjnej, 

czy musi być zachowana procedura zgodna z ustawą prawo oświatowe, czyli najpierw zgoda i 

skuteczne powiadomienie rodziców, a później uchwała rady.  

 

Radca Prawny Kinga Zientarska poinformowała, iż w treści art. 21 nie ma prawa tego być, 

ponieważ wskazany był w podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1, który wskazuje  uprawnienia Rady 

Gminy w kwestiach przekształceniowych. Wójt, aby wystąpić z wnioskiem do kuratora musi 

mieć w tym zakresie umocowanie, ponieważ jest to tylko wyrażenie intencji. Mocą 

przedmiotowej uchwały nie dochodzi do przekształcenia poprzez przeniesienie. Bez decyzji 

kuratora nie można dokonać przekształcenia, ale nie tego dotyczy przedłożona uchwała. Jeżeli 

decyzja kuratora zostanie uzyskana to radnym zostanie przedłożona finalna uchwała, której 

konsekwencją będzie przekształcenie. Podstawy prawne są tożsame dla uchwały intencyjnej  

z podstawami prawnymi dotyczącymi uchwały finalnej. Wójt bez uchwały intencyjnej nie 

może podjąć dalszych czynności, ponieważ rada jest organem, któremu przysługują 

kompetencje i to Rada Gminy zobowiązuje Wójta do podjęcia tych działań.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, iloma podopiecznymi zajmuje się ŚDS, 

w jakim są wieku i od jakiego czasu korzystają z zajęć.  

 

Kierownik ŚDS Jowita Leszkiewicz poinformowała, iż w chwili obecnej ŚDS ma 20 

uczestników. Są to osoby dorosłe powyżej 18 roku życia, zajęcia dla nich trwają 6 godzin w 

ciągu dnia - od 8.30 do 14.30  i korzystają z zajęć od  początku istnienia ŚDSu czyli od około 

20  lat. 

 

Przedstawicielka rodziców dzieci ŚDS oznajmiła, iż bardzo popiera działania zmierzające 

do przeniesienia ŚDS do Lipek Wielkich, mimo iż posiada sentyment do placówki 

przedszkolnej w Lipkach Wielkich, ponieważ zarówno ona jak i jej córka uczęszczały do tego 

przedszkola. Jednak prosi, aby wziąć pod uwagę fakt, iż dorosłe osoby niepełnosprawne są 

najsłabszą grupą społeczną, ponieważ nikt nie interesuje się takimi osobami, będąc w wieku 

dorosłym wypadają spod opieki Państwa. W obecnym ŚDS są bardzo złe warunki lokalowe, a 

jego podopieczni nie będą w nim przebywać 3-4 lat tak jak przedszkolaki tylko 20-30 lat 

dopóki zdrowie im pozwoli.  

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz wyraził zdanie, iż proponowane rozwiązania są 

rozwiązaniami odważnymi i odpowiedzialnymi i są to cechy, które posiada Wójt Gminy 

Santok.  

 

Radny Ireneusz Kucner zwrócił się z pytaniem, czy przedłożona uchwała intencyjna jest  

w jakiś sposób wiążąca jeżeli chodzi o przeniesienie przedszkola. 

 

Radca Prawny Kinga Zientarska odpowiedziała, że nie. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy uchwała intencyjna jest zgodą rady na 

rozpoczęcie procedury przekształcenia przedszkola. 
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Radca Prawny Kinga Zientarska odpowiedziała, iż uchwała jest zgodą dla Wójta na 

podjęcie czynności określonych w §3, a nie na wszczęcie procedury przekształcenia, 

ponieważ do tego wymagana jest odrębna uchwała.   

 

Wójt podziękował za wypowiedź przedstawicielce rodziców dzieci będących podopiecznymi 

ŚDS, ponieważ przedstawienie tematu ze swojej perspektywy jest bardzo ważne. Ponadto 

Wójt poinformował, iż jego intencją nie jest zamykanie czy ograniczanie czegokolwiek, 

natomiast Radni oraz Wójt muszą pochylać się nad dynamicznie zmieniającą się sytuacją  

w gminie i koniecznością podejmowania trudnych decyzji. Wójt oznajmił, iż jak tylko 

pojawiła się myśl i pomysł na przeniesienie przedszkola poinformował o tym dyrektorów obu 

placówek, ponieważ uważał że jest to uczciwe działanie. Wójt dodał, iż ma przed sobą zdjęcie 

zwrotnego potwierdzenia odbioru materiałów, które 15 września 2020r. o godz. 16.15 zostały 

odebrane przez Radną Irenę Furmańską i są to materiały na komisję zaplanowaną na 21 

września, która została odwołana i obowiązujące na dzisiejszej komisji.  

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż chciałaby się zapoznać z opinią obu dyrektorów 

placówek na temat przekształcenia. 

 

Wójt oznajmił, iż dyrektor szkoły w Lipkach Wielkich nie wyraził wprost krytyki i zgodził 

się z argumentacją Wójta, natomiast dyrektor przedszkola w Lipkach Wielkich była 

odmiennego zdania.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż zwrotki nie ma i poprosiła o ksero dokumentu  

o którym mówił Wójt. 

 

Z-ca Wójta w odpowiedzi na pytanie zadane przez Radną Krystynę Rajczyk poinformował,  

iż kwota łączna która wyszła z przedstawionej koncepcji, odliczając to co można uzyskać 

 z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego to jest kwota około 260 000 zł z budżetu gminy 

uwzględniając zmiany w obu placówkach.  

 

Wójt dodał, iż wskazana kwota kosztów może być roczną sumą oszczędności, które będzie 

miała gmina po przyjęciu proponowanych rozwiązań.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.  

Komisje 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 - wstrzymany 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – wstrzymany.  
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Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – przeciw 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – wstrzymany 

8. Renata Szostak - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 4 

Wolne wnioski i zapytania. 

 

Radna Irena Furmańska złożyła wniosek o udostępnienie nagrania z Komisji. 

 

Radny Marian Tomkiewicz zwrócił się z pytaniem, czy w komisji brali udział 

przedstawiciele rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola i czy w ogóle miały 

możliwość uczestniczenia w niej.  

 

Z-ca Wójta oznajmił, iż rodzice zostali poinformowani o terminie i miejscu odbywania 

posiedzenia komisji i mieli możliwość uczestniczenia w komisji zarówno zdalnie poprzez 

wysłany link, jak i stacjonarnie, ponieważ miejsca zostały zabezpieczone z zachowaniem 

wytycznych sanitarnych.  

 

Radny Marian Tomkiewicz zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z tych osób skorzystał  

z możliwości uczestniczenia w komisji. 

 

Radny Ireneusz Kucner wymienił osoby, które zdalnie uczestniczyły w komisji.   

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, czy składane były pisma zawierające w swej 

treści sprzeciw wobec działań omawianych na dzisiejszej komisji.  

 

Z-ca Wójta poinformował, iż wszystkie wpływające w tym zakresie pisma były Radnym na 

bieżącą przedkładane.  

 

Wójt podziękował wszystkim pracownikom biorącym udział w opracowanie projektu 

planowanych działań w szczególności Z-cy Wójta, Kierownikowi CUW Dagmarze 

Kowalickiej-Szymczak oraz Głównej Księgowej CUW Małgorzacie Wołoszczuk.  

 

Ad. 5 

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 
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Joanna Krystosik                Ireneusz Kucner 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Zbigniew Łukasiewicz 

 


