
1 

 

Protokół nr 38/2021 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

Protokół nr 41/2021 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

8 marca 2021r. 

 

 

Komisja Budżetu i Gospodarki w związku z tematyką posiedzenia obradowała wspólnie 

z Komisją ds. Społecznych i Oświatowych. 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 34/2020, 35/2020, 36/2021 i 37/2021 Komisji Budżetu  

i Gospodarki.  

4. Informacja z działalności pracy Komisji Budżetu i Gospodarki za rok 2020. 

5. Informacja o zasobach mienia komunalnego i ściągalności opłat za lokale 

mieszkalne za rok 2020. 

6. Sprawozdanie z realizacji: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za rok 2020. 

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 

rok 2020. 

8. Stanowisko do uchwały w sprawie  określenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez podmioty, 

o których mowa w art. 70a ust. 3 a pkt 1, pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. - Karta Nauczyciela oraz ustalenia formy i specjalności kształcenia, na 

które dofinansowanie będzie przyznawane za kształcenie nauczycieli 

zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Santok 

w 2021 roku. (projekt 1) 

9. Stanowisko do uchwały w sprawie utworzenia. placówek wsparcia dziennego 

prowadzonych w formie pracy podwórkowej. (projekt 2)  

10. Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Santoku. (projekt 3) 

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

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na 

rok 2021. (projekt 4) 

12. Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu 

mieszkalnego w miejscowości Lipki Wielkie oraz udzielenia bonifikaty od ceny 

sprzedaży. (projekt 5) 

13. Stanowisko do uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 

(projekt 6) 

14. Stanowisko do uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych 

przystanków komunikacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej nr 158, na terenie 

gminy Santok. (projekt 7) 

15. Stanowisko do uchwały w sprawie  w sprawie oceny aktualności studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów 

zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok. (projekt 8) 

16. Stanowisko do uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na 

rok 2021. (projekt 9) 
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17. Stanowisko do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

lata 2021-2038. (projekt 10) 

18. Wolne wnioski i zapytania. 

19. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner   o godz. 13
10 

dokonał 

otwarcia posiedzenia wspólnej komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja Budżetu  

i Gospodarki uczestniczyła w 7 osobowym składzie (nieobecna Radna Krystyna Podsiadło 

oraz Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska). Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

uczestniczyła w 7 osobowym składzie (nieobecna Radna Krystyna Podsiadło oraz 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 RRG Bogumiła Popkowska, Kierownik 

RBF Marzanna Kuziak, Z-ca Kierownika RRG Krzysztof Rajtar, Kierownik OPS Anita 

Łukowiak, Kierownik ŚDS Jowita Leszkiewicz, Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-

Szymczak, Dyrektor CKiR Sylwia Dobrzyńska, Główny Specjalista ds. Gospodarki 

Nieruchomościami Katarzyna Kokocińska, Przewodniczący Komisji ds. Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Mariusz Śpiewanek.  

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner zaproponował siebie, 

jako osobę prowadzącą posiedzenie Komisji. 

Komisje w drodze głosowania wybrały Przewodniczącego Komisji Budżetu  

i Gospodarki Ireneusza Kucnera na osobę prowadzącą posiedzenie. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – przeciw 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Renata Szostak - za 

7. 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. Renata Szostak – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  
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Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie porządek obrad. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Renata Szostak - za 

7. 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. Renata Szostak – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 3 
Przyjęcie protokołu nr 34/2020, 35/2020, 36/2021 i 37/2021 Komisji Budżetu  

i Gospodarki. 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, iż Radna Irena Furmańska złożyła uwagi do 

protokołu, jednakże nie spełniają one wymogów formalnych określonych w statucie, dlatego 

nie zostaną poddane pod głosowanie.  

 

Komisja w drodze głosowania przyjęła protokół nr 34/2021. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – przeciw 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Renata Szostak - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja w drodze głosowania przyjęła protokół nr 35/2021. 

Wyniki głosowania: 

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

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Renata Szostak - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja w drodze głosowania przyjęła protokół nr 36/2021. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – przeciw 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Renata Szostak - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja w drodze głosowania przyjęła protokół nr 37/2021. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – przeciw 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Renata Szostak - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 4 

Informacja z działalności pracy Komisji Budżetu i Gospodarki za rok 2020. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożone sprawozdanie.  

Komisja Budżetu i Gospodarki wyraziła pozytywną opinie do sprawozdania.  

Wyniki głosowania 

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 
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Ad. 5 

Informacja o zasobach mienia komunalnego i ściągalności opłat za lokale mieszkalne za 

rok 2020. 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, iż w dniu dzisiejszym zostanie omówiona 

przygotowana informacja o zasobach mienia komunalnego i ściągalności opłat w zakresie  

lokali mieszkalnych, ponieważ informacja w pełnym zakresie omówiona zostanie przy 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020.  

 

Informację omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska.  

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy osoby o najwyższym zadłużeniu  to 

osoby starsze, czy takie w wieku produkcyjnym oraz czy są stosowane jakieś inne formy 

oddłużenia w gminie. 

 

Kierownik RBF Marzanna Kuziak udzieliła odpowiedzi, iż są trzy osoby najbardziej 

zadłużone i są to osoby w różnym wieku. Następnie poinformowała, iż zadłużenie rośnie  

z roku na rok, ale w roku 2020 dokonano wielu wpłat na łączną kwotę 76 135 zł, a w roku 

2019 wpłacono 69 978 zł. Najemcy reagują na wezwania do zapłaty oraz nakazy.  

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż brakuje jej informacji, w których miejscowościach 

znajdują się najbardziej zadłużone mieszkania oraz liczby lokatorów we wszystkich lokalach. 

Radna zwróciła się z pytaniem, czy mieszkania w miejscowościach Czechów i Gralewo są 

obecnie zamieszkiwane.  

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska poinformował, iż najbardziej zadłużone mieszkania 

znajdują się w Lipkach Wielkich – 1 lokal i w Wawrowie 2 lokale, natomiast wskazywania 

liczby osób zamieszkałych w lokalu jest trudne, ponieważ nie ma obowiązku meldunkowego  

i nie da się zweryfikować liczby lokatorów.  

 

Wójt poinformował, iż w niektórych przypadkach zadłużenie doszło do takiego poziomu,  

że nikt nie jest w stanie go spłacić, nie wygrywając w totolotka. Wójt oznajmił, iż gmina 

będzie dążyła do eksmisji lokatorów z lokali, które są najbardziej zadłużone, ponieważ 

uważa, że w większości przypadków dług nie powstaje z powodu braku środków finansowych 

tylko z powodu niechęci do płacenia.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie informację o zasobach mienia 

komunalnego i ściągalności opłat za lokale mieszkalne za rok 2020. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Renata Szostak - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 
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Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Mirosława Porańczyk - za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Renata Szostak – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 6 

Sprawozdanie z realizacji: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za rok 2020. 

 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za rok 2020 omówił Przewodniczący Komisji ds. Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Mariusz Śpiewanek. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożone sprawozdanie. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Renata Szostak - za 

7. 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. Renata Szostak – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 7 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020. 

 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020 

omówił Przewodniczący Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Mariusz Śpiewanek. 
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Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożone sprawozdanie. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Renata Szostak - za 

7. 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. Renata Szostak – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 8 

Stanowisko do uchwały w sprawie  określenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie nauczycieli pobierane przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3 a pkt 1, 

pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz ustalenia formy 

i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane za kształcenie 

nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Santok 

w 2021 roku. (projekt 1) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak oraz poprosiła 

o wprowadzenie dwóch autopoprawek: 

 w §10 zmienić zapis  wykonanie powierza się  „Kierownikowi CUW” na „Wójtowi 

Gminy Santok”, 

 §12 do wykreślenia. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż w tej sprawie wypowiedział się Sąd Administracyjny 

w Gorzowie Wlkp., który w wyroku z dnia 4 września 2019 sygn. akt 2SA/GO407/19 

stwierdził, iż taka uchwała nie powinna zostać podejmowana przez Radę Gminy, a te zapisy 

powinny zostać wprowadzone Zarządzeniem Wójta.  

 

Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczk oznajmiła, iż projekt uchwały jest zasadny 

i zgodny z przepisami prawa.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 
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1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – przeciw  

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Renata Szostak - za 

7. 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. Renata Szostak – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 9 

Stanowisko do uchwały w sprawie utworzenia. placówek wsparcia dziennego prowadzonych 

w formie pracy podwórkowej. (projekt 2)  

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Renata Szostak - za 

7. 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. Renata Szostak – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  
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Ad. 10 

Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Santoku. (projekt 3) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Renata Szostak - za 

7. 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. Renata Szostak – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 11 

Stanowisko do uchwały w sprawie  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na rok 2021. (projekt 4) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Renata Szostak - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

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

3. Mirosława Porańczyk - za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Renata Szostak – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 12 

Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w 

miejscowości Lipki Wielkie oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. (projekt 5) 

 

Projekt uchwały omówiła Główny Specjalista ds. Gospodarki Nieruchomościami 

Katarzyna Kokocińska. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy mieszkanie jest zadłużone. 

 

Główny Specjalista ds. Gospodarki Nieruchomościami Katarzyna Kokocińska udzieliła 

odpowiedzi, że mieszkanie nie jest zadłużone ponadto warunkiem sprzedaży jest 

nieposiadanie zaległości.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Renata Szostak - za 

7. 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. Renata Szostak – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 13 

Stanowisko do uchwały w sprawie  zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. (projekt 6) 

 

Projekt uchwały omówił Z-ca Kierownik RRG Krzysztof Rajtar. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 
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Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Renata Szostak - za 

7. 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. Renata Szostak – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 14 

Stanowisko do uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków 

komunikacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej nr 158, na terenie gminy Santok. (projekt 7) 

 

Projekt uchwały omówił Z-ca Kierownik RRG Krzysztof Rajtar. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy są jakieś wieści na temat 

wprowadzenia powrotnych przystanków w miejscowości Wawrów, ponieważ powrotny 

autobus z Santoka zatrzymuje się na os. Bermudy, nie ma przystanku w centrum,  

a w projekcie taki przystanek był planowany.  

 

Sekretarz poinformował, iż w chwili obecnej gmina oczekuje, aż taki przystanek zostanie 

zatwierdzony uchwałą przez Radę Powiatu.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Renata Szostak - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 
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Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Mirosława Porańczyk - za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Renata Szostak – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 15 

Stanowisko do uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania 

przestrzennego w gminie Santok. (projekt 8) 

 

Projekt uchwały omówiła Inspektor ds. Gospodarki Przestrzennej Magdalena Zagróbka. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, kto jest autorem przedstawionej analizy. 

 

Inspektor ds. Gospodarki Przestrzennej Magdalena Zagróbka poinformowała, iż jest to 

Pan Karol Waldman.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, dlaczego przy opracowaniu analizy nie 

wzięto pod uwagę planu rewitalizacji gminy Santok, który obowiązuje do 2023 roku oraz  

planu gospodarki niskoemisyjnej, który co prawda skończył się w 2020 roku, ale jest to temat 

bardzo istotny. 

 

Inspektor ds. Gospodarki Przestrzennej Magdalena Zagróbka oznajmiła, iż przy 

dokonywaniu oceny aktualności, głównie pod uwagę brane są decyzje o wydanych 

warunkach zabudowy oraz dokumenty planistyczne kształtujące gospodarkę przestrzenną. 

Ustawa nie przewiduje, aby tak szeroko analizować dany temat.  

 

Sekretarz poinformował, iż plan gospodarki niskoemisyjnej jest to dokument o charakterze 

strategicznym, który określał działania gminy związane z wydatkowaniem funduszy unijnych 

w kończącym się budżecie związanym z gospodarką niskoemisyjną, czyli budową dróg 

rowerowych oraz termomodernizacją dwóch przedszkoli i szkół w gminie Santok, a więc  

w tym zakresie jest dokumentem, który nie ma żadnego wpływu na ocenę aktualności 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów 

zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok. Natomiast Gminny Program 

Rewitalizacji również nie ma żadnego wpływu na zagospodarowanie przestrzenne w gminie.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, której części Czechowa dotyczy opis na 

str. 18.  

 

Inspektor ds. Gospodarki Przestrzennej Magdalena Zagróbka oznajmiła, iż wschodnia 

część miejscowości Czechów dotyczy wzgórz tj. rejonów ul. Kalinowej w kierunku Santoka.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, jaki teren w miejscowości Wawrów 

obejmuje ocena. 
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Inspektor ds. Gospodarki Przestrzennej Magdalena Zagróbka oznajmiła, iż w Wawrowie 

jest to teren strefy przemysłowej.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Renata Szostak - za 

7. 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. Renata Szostak – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 16 

Stanowisko do uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2021. 

(projekt 9) 

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Renata Szostak - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Mirosława Porańczyk - za 

4. Krystyna Rajczyk – za 
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5. Renata Szostak – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 17 

Stanowisko do uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-

2038. (projekt 10) 

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Renata Szostak - za 

7. 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. Renata Szostak – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 18 

Wolne wnioski i zapytania. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z następującymi pytaniami: 

 co dzieje się na stadionie żużlowym w Wawrowie, 

 kiedy ruszy równanie dróg w gminie,  

 kiedy będzie oznakowanie ul. Czereśniowej,  

 czy w centrum Wawrowa powstanie parking,  

 kiedy ruszy naprawa placów zabaw,  

 w Wawrowie dolnym jest ławka do naprawy, 

 w drodze na osiedle w Wawrowie jest załamany asfalt, 

 do kiedy ważna jest umowa na orlik, 

  tablica w Wawrowie wyblakła. 
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Z-ca Wójt poinformował, iż skontaktuje się z osobami, które w tej chwili korzystają ze 

stadionu w Wawrowie, ponieważ na chwile obecną gmina nie administruje obiektem i nie 

posiada wiedzy w poruszonej kwestii.  

 

Wójt udzielił następujących wyjaśnień:  

 pracownicy urzędu dokonają wizji obiektu – stadionu mini żużlowego w Wawrowie   

i zostanie przeprowadzona rozmowa z aktualnym dzierżawcą obiektu, 

 została wysłana informacja do osób, które wnioskowały o wybudowanie parkingu, 

że w najbliższym czasie gmina nie przewiduje wybudowania parkingu we wskazanym 

miejscu, ponieważ w planach jest remont przedszkola i jeżeli się uda go 

przeprowadzić to układ komunikacyjny zorganizowany by został na placu przed 

kościołem,  

 Wójt wydał już polecenie na naprawę ławki i będzie z zainteresowaniem oczekiwał 

wyjaśnień, dlaczego nie została naprawiona,  

 Zostanie zorganizowanie spotkanie z klubem sportowym dzierżawiącym boisko  

w Wawrowie i prawdopodobnie umowa zostanie wygaszona,  

 Tablica w Wawrowie zostanie zaktualizowana, 

 Przegląd placów zabaw zostanie wykonany na wiosnę, 

 Równanie dróg zostanie przeprowadzone jak tylko pozwolą na to warunki 

atmosferyczne.  

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska udzieliła następujących wyjaśnień: 

 trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie ofert na równanie dróg, 19 marca 

odbędzie się odtajnienie ofert, 

 znak informacyjny na ul. Czereśniową jest, natomiast jeżeli chodzi o znaki drogowe to 

zostaną one zamontowane po przeprowadzeniu prac remontowych, 

 najpierw odbędą się przeglądy placów zabaw, a następnie odbędzie się konserwacja 

zgodnie z zaleceniami, po przeglądach. 

 

Radna Irena Kucharska zwróciła się z pytaniem, kiedy będzie opracowany projekt na 

naprawę, ewentualnie budowę ul. Wiśniowej, Basztowej i Gorzowskiej za torami w Santoku.  

 

Wójt poinformował, iż na ul. Basztową był już raz ogłoszony przetarg, ale z uwagi na to,  

iż była konieczność wznowienia podziału geodezyjnego, przetarg nie został rozstrzygnięty. 

Przetarg będzie ogłoszony ponownie, ale razem z przetargiem na projekt ul. Wiosennej  

w Gralewie. Ul. Gorzowska również będzie zlecana w bieżącym roku. 

  

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy są już jakieś informacje w sprawie 

funduszy dla popegeerowskich miejscowości.  

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska udzieliła odpowiedzi, iż nie ma jeszcze informacji,  

a regulamin konkursu nie określał terminu w jakim minister ma się wypowiedzieć o sposobie 

rozpatrzenia wniosków.  

  

Wójt poinformował, iż fundusz sołecki na sołectwo Wawrów wynosił 41 174, 90 zł, na ten 

cel zostały wydatkowane środki w kwocie 27 541,40 zł. Fundusz sołecki zawierał plan na:  

1. zorganizowania spotkania integracyjnego – 5 000 zł, które się nie odbyło, 

2. utrzymanie zieleni i pielęgnacja wsi – 4 000 zł i zostało to wydane, 
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3. OSP – 7 000 zł, jednak strażacy nie otrzymali tych środków z funduszu sołeckiego,  

a z innych środków, 

4. KGW – 2 000 zł, co zostało wydatkowane, 

5. dożynki – 1 500 zł, nie zostało wydatkowane, 

6. remont ul. Czereśniowej, Malinowej, os. Bermudy – uzupełnienie oświetlenia, kostki 

chodnika itd. – 16 664,90 zł, natomiast na ten cel wydatkowano 26 790 zł, a nadwyżka 

została pokryta z budżetu gminy, 

7. próg zwalniający na ul. Lawendowej – 5 000 zł, a wydatkowano 4 866,54 zł. 

 

Patrząc na to w sposób,  na ile można było wydać z funduszu nie przekraczając żadnej pozycji 

to zostało 13 633 zł, ale zakładając że wydano więcej na dokumentacje techniczne to zostało 

3 518 zł, a finansowane z tego były jeszcze dwie ławki na 1279 zł i inne wydatki.  

Z rezerwy wójta dokonano zakupu ozdób świątecznych na 5 800 zł i naprawa światłowodu 

6 150 zł.  

 

Radna Krystyna Rajczyk  oznajmiła, iż z faktur wynika, że gmina na ozdoby świąteczne 

wydała 9 440 zł. 

 

Wójt poinformował, iż na ozdoby wydano 5 800 do tego opłacono fakturę za montaż, razem  

tj. 7 779 zł i jest to do sprawdzenia.  

 

Skarbnik oznajmił, iż na ogólną liczbę gmin (2174) w roku 2020 liczba sołectw, które 

uchwalają fundusz sołecki to 1527. Od 3 lat można zaobserwować tendencje spadkową, gdyż 

gminy wycofują się z uchwalania funduszy sołeckich. Wynika to z tego, iż zgodnie z art. 3 

ust. 8 wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego podlegają zwrotowi w wysokości 

40% wykonanych wydatków dla gmin, w których Kb jest mniejsze od średniego Kbk w skali 

kraju i w tej grupie jest gmina Santok. Jednak w związku z maksymalnym limitem wydatków 

w budżecie Państwa stosowany jest tzw. mechanizm korygujący, który skutkuje obniżeniem 

wysokości zwrotu i konsekwentnie do tego w roku 2019 zostało to skorygowane do  26,20%, 

w 2020  do 25,35% i w 2021 do24,28%. Dlatego należy się zastanowić nad zasadnością 

funduszy sołeckich.   

 

Wójt poinformował, iż wycofanie się z funduszu sołeckiego nie będzie dobrze odebrane, ale 

należy się zastanowić nad przeredagowaniem sposobu wyłaniania zadań, które będą 

realizowane z funduszu sołeckiego. Wójt chciałby wprowadzić zarządzeniem takie 

rozwiązanie, że każdy może złożyć wniosek do funduszu sołeckiego, ale te przedsięwzięcia 

muszą być szacowane pod względem PZP oraz ustalane z merytorycznym pracownikiem  

i dopiero takie wnioski będzie można zgłaszać na zebraniu wiejskim.  

 

Ad. 19 

Zakończenie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 15
30

 posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji ds. Społecznych 

 i Oświatowych.  

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 

 

Joanna Krystosik                Ireneusz Kucner 
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Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Zbigniew Łukasiewicz 

 

 


