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Protokół nr 41/2021 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

Protokół nr 45/2021 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

7 czerwca 2021r. 

 

 

Komisja Budżetu i Gospodarki w związku z tematyką posiedzenia obradowała wspólnie 

z Komisją ds. Społecznych i Oświatowych. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Informacja w sprawie bezpieczeństwa publicznego gminy działalności jednostek 

Ochot. Straży Pożarnych, Policji i Obrony Cywilnej za 2020 rok. 

4. Informacja z działalności Centrum Kultury i Rekreacji, bibliotek i muzeum oraz 

wykonania budżetu za 2020 rok. 

5. Sprawozdanie z działalności Centrum Usług Wspólnych w Santoku za 2020 rok. 

6. Informacja w sprawie oceny funkcjonowania cmentarzy komunalnych i ściągalności 

zaległych opłat. 

7. Informacja o stanie technicznym i użytkowym ogólnodostępnych placów zabaw na 

terenie gminy Santok. 

8. Stanowisko w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020. 

9. Informacja w sprawie realizacji programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie, w tym wydatkowanie środków budżetowych  

w roku 2020. 

10. Stanowisko w sprawie raportu o stanie gminy Santok za rok 2020. 

11. Stanowisko w sprawie wykonania budżetu gminy za 2020 rok, w tym informacja  

o realizacji zobowiązań podatkowych i ich ściągalności, spłaty kredytów oraz 

wykonanie budżetu oświaty przez poszczególne jednostki. 

12. Stanowisko do uchwały  w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi 

samorządami oraz zgody na zawarcie przez Gminę Santok porozumienia celem 

opracowania dokumentu pn. „Strategia rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030” (projekt 4) 

13. Stanowisko do uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok w rejonie linii kolejowej  

w miejscowości Płomykowo. (projekt 5) 

14. Stanowisko do uchwały  w sprawie zmiany uchwały XXXI/305/2021 Rady Gminy 

Santok z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Santok. (projekt 6) 

15. Stanowisko do uchwały  w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/300/2021 Rady Gminy 

Santok z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa 

domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia 

wniosku. (projekt 7) 

16. Wolne wnioski i zapytania. 

17. Zakończenie posiedzenia. 
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Ad. 1  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner   o godz. 11
07 

dokonał 

otwarcia posiedzenia wspólnej komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja Budżetu  

i Gospodarki uczestniczyła w 8 osobowym składzie (nieobecna Radna Krystyna Podsiadło). 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych uczestniczyła w 7 osobowym składzie (nieobecna 

Radna Katarzyna Szafrańska oraz Radna Krystyn Podsiadło). 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 ROA Alicja Cierach, Kierownik RRG Bogumiła Popkowska, Kierownika OPS 

Anita Łukowiak, Kierownik ŚDS Jowita Leszkiewicz, Dyrektor CKiR Sylwia Dobrzyńska, 

Podinspektor ds. Obrony Cywilnej Anita Gałązewska Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy 

Joanna Krystosik, Inspektor ds. Gospodarki Przestrzennej Magdalena Zagróbka,  

Gminny Komendant ds. Obrony Przeciwpożarowej Bartłomiej Mądry, Dzielnicowy Marek 

Majkutewicz oraz Dzielnicowy Marcin Kopacz.  

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 – za 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Renata Szostak – za 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. 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. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Skarbnik zawnioskował o wprowadzenie do porządku posiedzenia dwóch projektów uchwał: 
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1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2021. 

2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Lubuskiemu. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku posiedzenia 

projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2021 jako pkt 

16.  

Komisje w drodze głosowania wprowadziły zmianę. 

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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. 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 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku posiedzenia 

projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu jako 

pkt 17. 

Komisje w drodze głosowania wprowadziły zmianę. 

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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. 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 

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Informacja w sprawie bezpieczeństwa publicznego gminy działalności jednostek 

Ochot. Straży Pożarnych, Policji i Obrony Cywilnej za 2020 rok. 

4. Informacja z działalności Centrum Kultury i Rekreacji, bibliotek i muzeum oraz 

wykonania budżetu za 2020 rok. 

5. Sprawozdanie z działalności Centrum Usług Wspólnych w Santoku za 2020 rok. 

6. Informacja w sprawie oceny funkcjonowania cmentarzy komunalnych i ściągalności 

zaległych opłat. 

7. Informacja o stanie technicznym i użytkowym ogólnodostępnych placów zabaw na 

terenie gminy Santok. 

8. Stanowisko w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020. 

9. Informacja w sprawie realizacji programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie, w tym wydatkowanie środków budżetowych  

w roku 2020. 

10. Stanowisko w sprawie raportu o stanie gminy Santok za rok 2020. 

11. Stanowisko w sprawie wykonania budżetu gminy za 2020 rok, w tym informacja  

o realizacji zobowiązań podatkowych i ich ściągalności, spłaty kredytów oraz 

wykonanie budżetu oświaty przez poszczególne jednostki. 

12. Stanowisko do uchwały  w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi 

samorządami oraz zgody na zawarcie przez Gminę Santok porozumienia celem 

opracowania dokumentu pn. „Strategia rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030” (projekt 4) 

13. Stanowisko do uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok w rejonie linii kolejowej w 

miejscowości Płomykowo. (projekt 5) 

14. Stanowisko do uchwały  w sprawie zmiany uchwały XXXI/305/2021 Rady Gminy 

Santok z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Santok. (projekt 6) 

15. Stanowisko do uchwały  w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/300/2021 Rady Gminy 

Santok z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa 

domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia 

wniosku. (projekt 7) 

16. Stanowisko do projektu uchwały zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 

2021. (projekt 8) 
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17. Stanowisko do projektu uchwały udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Lubuskiemu. (projekt 9) 

18. Wolne wnioski i zapytania. 

19. Zakończenie posiedzenia. 

 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie porządek posiedzenia po zmianach. 

Komisje w drodze głosowania przyjęły porządek posiedzenia. 

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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. 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 

Informacja w sprawie bezpieczeństwa publicznego gminy działalności jednostek Ochot. 

Straży Pożarnych, Policji i Obrony Cywilnej za 2020 rok. 

 

Informację w sprawie bezpieczeństwa publicznego w zakresie działania Policji omówił 

Dzielnicowy Marek Majkutewicz oraz Dzielnicowy Marcin Kopacz.  

 

Radny Tadeusz Boczula zgłosił, iż w miejscowości Górki jest gospodarz, który nie zapewnia 

pożywienia dla swoich zwierząt, a także nie zabezpiecza ich prawidłowo, ponieważ wchodzą 

na pola innych gospodarzy. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zgłosiła, że kontakt z dzielnicowym jest bardzo zły i nie ma 

współpracy. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz oznajmił, 

iż w przedstawionym sprawozdaniu jest informacja o tym, że było 7 przypadków związanych 

z zażywaniem narkotyków w miejscowości Wawrów i zwrócił się z pytaniem, czy te 

przypadki dotyczą szkół. 
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Dzielnicowy Marek Majkutewicz poinformował, iż nie miał okazji zapoznać się ze 

sprawozdaniem, jednak nie dotarła do niego informacja, że te zdarzenia były w szkole, a taką 

informację na pewno by otrzymał, więc z pewnością te zdarzenia nie dotyczą szkoły.  

 

Informację w sprawie bezpieczeństwa publicznego w zakresie działalności jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych omówił Komendant Gminny ds. Ochrony 

Przeciwpożarowej Bartłomiej Mądry.  

 

Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, iż sprawozdanie jest bardzo dobrze przygotowane  

i zwróciła się z następującymi pytaniami: 

 na jakim etapie są inwestycje w Starym Polichnie i w Wawrowie; 

 czy na terenie gminy Santok były przeprowadzone kontrole przeciwpożarowe  

w szkołach, na świetlicach wiejskich, budynkach wielorodzinnych i w kościołach. 

 

Komendant Gminny ds. Ochrony Przeciwpożarowej Bartłomiej Mądry udzielił 

następujących odpowiedzi: 

 w planie jest inwestycja polegająca na budowie remizy dla OSP Santocko-Gralewskiej 

oraz stworzenie dokumentacji projektowej dla budynków remiz w Wawrowie, Starym 

Polichnie i Janczewie, która powinna być wykonana do końca sierpnia, 

 w okresie ostatnich dwóch lat kościoły i szkoły były kontrolowane, natomiast jeżeli 

chodzi o budynki wielorodzinne to Straż może kontrolować jedynie części wspólne 

np. kotłownie, korytarze. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, jakiej wysokości dotacje otrzymała 

jednostka OSP z Wawrowa z MSWiA.  

 

Komendant Gminny ds. Ochrony Przeciwpożarowej Bartłomiej Mądry udzielił 

odpowiedzi, że to były pieniądze rzędu od 3 do 15 tys. natomiast nie pamięta na ten moment, 

ile otrzymała jednostka OSP w Wawrowie, Komendant sprawdzi i udzieli odpowiedzi  

w późniejszym terminie. 

 

Informację w sprawie bezpieczeństwa publicznego w zakresie Obrony Cywilnej omówiła 

Podinspektor ds. Obrony Cywilnej Anita Gałązewska. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż w sprawozdaniu nie ma informacji  

o sposobie informowania mieszkańców, w jaki sposób mieliby się zachować w sytuacji 

realnego zagrożenia. Powinien być stworzony dokument instruujący mieszkańców  

w przypadku zagrożenia.  

 

Sekretarz poinformował, iż plany przygotowywane dla gminy Santok są spójne z planami 

innych gmin, z planami powiatowymi oraz z planami dla całego kraju.  

 

Wójt dodał, że zagrożenia na terenie gminy mogą wystąpić bardzo różnorodne, na wszystkie 

ewentualności są przygotowane plany działań. W momencie powstania zagrożenia Zespół 

Zarządzania Kryzysowego uaktywnia się i podejmuje odpowiednie działania zgodnie  

z procedurami. Nie da się przewidzieć wszystkich zagrożeń, dlatego trudno byłoby stworzyć 

dokument zawierający wszystkie instrukcje.  
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Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie informacje w sprawie bezpieczeństwa 

publicznego gminy działalności jednostek Ochot. Straży Pożarnych, Policji i Obrony 

Cywilnej za 2020 rok. 

Komisje w drodze głosowania wypracowały pozytywną opinie do przedstawionych 

informacji. 

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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. 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. 4 

Informacja z działalności Centrum Kultury i Rekreacji, bibliotek i muzeum oraz wykonania 

budżetu za 2020 rok. 

 

Informację w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła Dyrektor GOK Sylwia 

Dobrzyńska. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że należy zauważyć, że tak wiele działań zostało 

wykonanych w tak trudnym okresie, co z pewnością kosztowało wiele pracy i należy za to 

pogratulować. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożoną informację. 

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 
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7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. 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. 5 

Sprawozdanie z Centrum Usług Wspólnych w Santoku za 2020 rok. 

 

Sprawozdanie omówiła Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak. 

 

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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – nie brał udziału w głosowaniu  

3. Krystyna Podsiadło - za 

4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za 

 

Ad. 6 

Informacja w sprawie oceny funkcjonowania cmentarzy komunalnych i ściągalności 

zaległych opłat. 
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Informację  w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła Kierownik RRG Bogumiła 

Popkowska. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, dlaczego w informacji jest zapis 

przypuszczalna liczba nagrobków skoro groby są policzone. 

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska udzieliła odpowiedzi, że groby są policzone, ale  

w miejscach grzebalnych pochowane są dwie, a nawet trzy osoby. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy są wysyłane indywidualne pisma do 

osób, które mają nieopłacone miejsca oraz czy podejmowane są działania w celu zmniejszenia 

zaległości.  

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska udzieliła odpowiedzi, że liczba zaległości się 

zmniejsza. 

 

Skarbnik dodał, że jeżeli ktoś nie dokona opłaty za miejsce na cmentarzu to gmina nie ma 

obowiązku likwidować grobu tylko ma takie prawo. Gmina nie ma również obowiązku 

wysyłać wezwań do zapłaty, ponieważ nie odbywa się to w tym trybie, a jedynie 

grzecznościowo może zostawiać informację na nagrobku o braku opłaty.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż Rada Gminy podejmowała uchwałę w sprawie opłat 

za cmentarze, więc jest to prawo miejscowe, które obowiązuje oraz zwróciła się z pytaniem, 

że  jeżeli mieszkańcy nie musza opłacać miejsc na cmentarzu to w takim razie po co jest 

podejmowana taka uchwała.  

 

Skarbnik poinformował, że opłata za miejsce na cmentarzu musi zostać uiszczona przed 

pochówkiem, natomiast po upływie 20 lat opłatę należy ponowić, ale nie ma żadnej podstawy 

prawnej zezwalającej wysyłania wezwań do zapłaty.  

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, czy osoba fizyczna, która chce położyć 

kostkę dookoła grobu musi mieć pozwolenie na takie prace z gminy. 

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska udzieliła odpowiedzi, że musi być zgłoszenie prac 

na cmentarzu i wniesienie stosownej opłaty.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożoną  informację. 

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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. 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. 7 

Informacja o stanie technicznym i użytkowym ogólnodostępnych placów zabaw na terenie 

gminy Santok. 

 

Informację  w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła Kierownik RRG Bogumiła 

Popkowska. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, z jakiego powodu w niektórych 

miejscowościach nie ma placów zabaw, czy wynika to z tego, że mieszkańcy ich nie 

potrzebują.  

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska poinformowała, iż w niektórych miejscowościach 

nie ma odpowiedniego terenu, w którym można byłoby zlokalizować urządzenia, ponieważ są 

wytyczne określone w ustawie.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska zwróciła się z pytaniem, czy gmina brała pod 

uwagę zamontowania monitoringu w pobliżu placów zabaw i siłowni, ponieważ wandali nie 

brakuje.  

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska poinformowała, iż zamontowanie monitoringu nie 

jest takie proste ze względu na RODO, ponieważ wymaga zgód i możliwości przetwarzania 

danych osobowych. Gmina rozważała taką możliwość, ale nie wszędzie jest możliwość 

połączenia z internetem, natomiast nawet monitoring nie gwarantuje ochrony przed 

wandalami. 

 

Radna Irena Kucharska zwróciła się z pytaniem, kiedy zostaną wymienione urządzenia na 

promenadzie w Santoku.  

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska poinformowała, iż urządzenia są sukcesywnie 

naprawiane, natomiast  jeżeli chodzi o urządzenia na promenadzie to przygotowywana jest 

dokumentacja projektowa.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, kto oceniał stan techniczny placów 

zabaw.  

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska poinformowała, iż oceny dokonywał wykonawca 

zewnętrzny na podstawie umowy zlecenia.  
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Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż zapytała o wykonawcę, ponieważ w Czechowie 

spróchniałe ławki miały być malowane i gdyby nie interwencja Pani Sołtys to tak by się stało. 

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska poinformowała, iż należy ustalić, czy ławki 

wchodzą w wyposażenie placu zabaw.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zapytała, czy jest już jakaś informacja w sprawie programu dla 

popegeerowskich miejscowości. 

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska poinformowała, iż pojawiła się informacja, że 15 

czerwca powinno być rozstrzygnięcie.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożoną  informację. 

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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. 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 w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020. 

 

Informację omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska oznajmiła, iż była przeciw oddania 

nieruchomości gminnej w Starym Polichnie w ręce podmiotu zewnętrznego i w związku  

z tym zwróciła się z pytaniem, w jaki sposób OPS współpracował z Fundacją „Dogonić 

Marzenia”, co fundacja zrobiła dla mieszkańców gminy. 

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak udzieliła odpowiedzi, że współpraca z Fundacją m.in. 

wiązała się z tym, ze pod koniec zeszłego roku, jedna rodzina wymagająca pomocy, została 

umieszczona w budynku na podstawie kontraktu między Fundacją, a tą rodziną. Kolejna 
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rodzina z Gralewa, której dom był w katastroficznym stanie również została umieszczona  

w domu na zakręcie. 

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska zwróciła się z pytaniem, czy zostały wykonane 

jakieś inwestycje przez Fundacje w domu na zakręcie.  

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak udzieliła odpowiedzi, że obecnie trwa remont w budynku 

wykonywany przez Fundację, gdzie mają być wydzielone pokoje treningowe i chronione dla 

rodzin w sytuacji kryzysowej, ma być również docelowo utworzony pokój terapeutyczny.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy rodziny, które umieszczone są  

w domu na zakręcie przebywają tam bezpłatnie. 

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak udzieliła odpowiedzi, że rodziny podpisują porozumienie 

z Fundacją i to Fundacja ustala zasady, na jakich te rodziny tam przebywają. Pobyt w domu 

na zakręcie nie jest bezpłatny. 

 

Wójt dodał, że rodziny przebywające w domu na zakręcie ponoszą koszty związane m.in.  

z opłatą za ścieki czy zużytą wodę. Fundacja nie zarabia na swojej działalności.  

 

Z-ca Wójta poinformował, że została podpisana umowa między Urzędem, a Fundacją, gdzie 

jest zapis, że wszelkie prace wykonywane w budynku muszą być konsultowane z Urzędem,  

a jeżeli Radni chcą zobaczyć zakres prowadzonych prac to można zorganizować komisję 

wyjazdowa.  

 

Przewodniczący Komisji oznajmił, iż przy okazji objazdu po szkołach komisja odwiedzi też 

dom na zakręcie. 

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska oznajmiła, iż skoro były wnioski i zgłoszenia 

zakresu prowadzonych prac przez Fundację to poprosi o taką informację.  

 

Komisje zawnioskowały o zaproszenie Przedstawiciela Fundacji na następne posiedzenie 

Komisji dnia 28.06.2021r.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożoną  informację. 

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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 
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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 

Informacja w sprawie realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

 i wolontariacie, w tym wydatkowanie środków budżetowych w roku 2020. 

 

Informację omówiła Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy Joanna Krystosik. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożoną  informację. 

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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. 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 

 

Przewodniczący Komisji ogłosił przerwę (godz. 13.40). Po przerwie  (godz. 13.50) 

kontynuowano posiedzenie zgodnie z porządkiem posiedzenia. 

 

Ad. 10 

Stanowisko w sprawie raportu o stanie gminy Santok za rok 2020. 

 

Raport o stanie gminy Santok za rok 2020 omówił Sekretarz. 
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Radna Irena Furmańska poinformowała, iż będzie głosować za przyjęciem raportu, 

ponieważ chyli czoła przed pracą OPS, ŚDS oraz CUW – są to jednostki, które wykonały 

dużą pracę. W raporcie są wpisane rzeczy, które są dumą dla Wójta. Radnej nie podoba się, że 

raport jest napisany w tej samej formie już 3 rok i nie przedstawia sytuacji Gminy Santok, nie 

ma informacji jaką prace wykonała gmina w trudnym okresie pandemii. Radna dodała, że 

wierzy, że Wójt jako szef gminy będzie bardziej otwarty na współpracę ze wszystkimi dla 

dobra mieszkańców. 

 

Radny Tadeusz Boczula wyraził zdanie, iż raport przygotowany jest bardzo dobrze. 

Informacje, które można z niego pozyskać są istotne i czytelne. Lata pracy Wójta obecnego  

i Wójtów poprzednich nie poszły na marne i służą mieszkańcom.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska oznajmiła, iż już drugi rok w raporcie jest 

nawiązanie do „Janczewskiej Księżniczki”, a niekoniecznie czynione są działania w tym 

temacie. 

 

Sekretarz poinformował, iż na str. 37 raportu są założenia zawarte w Strategii Rozwoju 

Gminy. 

 

Przewodniczący Komisji oznajmił, iż podziela zdanie Radnego Tadeusza Boczuli i uważa, 

że wszystkie zagadnienia zawarte w Strategii Rozwoju Gminy są czytelne, a raport 

przygotowany jest bardzo dobrze. 

 

Wójt odczytał treść art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym i poinformował, iż forma 

raportu celowo wygląda tak samo jak w latach ubiegłych, aby przedstawione w nim 

informacje można było porównać. Radni mogą mieć wpływ na to co ujęte jest w raporcie 

określając to w uchwale. Nie było żadnej inicjatywy ze strony rady o podjęciu takiej uchwały, 

co można rozumieć, że taka forma raportu jest przez Radę akceptowalna.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie raport o stanie gminy 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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - wstrzymany 

8. 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  
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6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za 

 

Ad. 11 

Stanowisko w sprawie wykonania budżetu gminy za 2020 rok, w tym informacja o realizacji 

zobowiązań podatkowych i ich ściągalności, spłaty kredytów oraz wykonanie budżetu 

oświaty przez poszczególne jednostki. 

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska, Radna Irena Furmańska. 

 

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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. 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. 12 

Stanowisko do uchwały  w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi samorządami 

oraz zgody na zawarcie przez Gminę Santok porozumienia celem opracowania dokumentu 

pn. „Strategia rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa 

Wielkopolskiego 2030” (projekt 4) 

 

Projekt uchwały omówił Sekretarz. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, jak będą dzielona fundusze na gminy, 

które wyrażają wolę współdziałania, co gmina Santok zyska, a ile będzie musiała włożyć 

środków. 
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Sekretarz   udzielił odpowiedzi, iż projekt umowy między Polską, a Komisją Europejską 

wskazuje, że musi być opracowana strategia, a jeżeli nie byłoby współdziałania z innymi 

samorządami to gmina musiałaby startować w konkursach, co nie jest niemożliwe, ale jest to 

trudniejsze. Natomiast nie można na tę chwilę wskazać możliwych do pozyskania środków,  

w ubiegłej kadencji było to ok 7-8 mln zł na gminę.  

 

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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. 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 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok w rejonie linii kolejowej  

w miejscowości Płomykowo. (projekt 5) 

 

Projekt uchwały omówiła Inspektor ds. Gospodarki Przestrzennej Magdalena Zagróbka. 

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, czy podjęcie uchwały daje jakąś gwarancję 

na zablokowanie inwestycji polegającej na budowie biogazowni.  

 

Inspektor ds. Gospodarki Przestrzennej Magdalena Zagróbka udzieliła odpowiedzi,  

iż poprzez miejscowy plan można zabezpieczyć teren przed budową biogazowni, natomiast 

właściciel będzie miał prawo zaskarżyć plan.  

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż to nie pierwszy przypadek, kiedy takie inwestycje są 

blokowane na terenie gminy, jednak Radny jest za rozwojem gminy i za inwestycjami, 

ponieważ są one tożsame z większymi środkami dla gminy. 

 

Radna Renata Szostak poprosiła Radnych, aby głosowali za podjęciem uchwały. 
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Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, iż najważniejszy jest człowiek, a nie profity  

z tego tytułu.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - przeciw 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Renata Szostak – za 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. 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 zmiany uchwały XXXI/305/2021 Rady Gminy Santok  

z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Santok. (projekt 6). 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, skąd autopoprawka. 

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska udzieliła odpowiedzi, iż było takie wskazanie  

z Nadzoru LUW. 

 

 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 
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6. Renata Szostak – za 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. 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. 15 

Stanowisko do uchwały  w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/300/2021 Rady Gminy Santok  

z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za 

okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku. (projekt 7) 

 

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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. 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 

 

 

 



19 

 

Ad. 16 

Stanowisko do projektu uchwały zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2021. 

(projekt 8) 

 

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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. 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. 17 

Stanowisko do projektu uchwały udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu. 

(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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. Marian Tomkiewicz – za 

 



20 

 

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 Renata Szostak oznajmiła, iż chciałaby poruszyć temat możliwości podłączenia 

wody mieszkańcowi Płomykowa oraz zwróciła się z pytaniem, czy jest informacja  

o rozstrzygnięciu projektu dla popegeerowskich miejscowości i czy jest jakaś informacja 

dotycząca wyborów sołeckich.  

 

Wójt udzielił następujących odpowiedzi: 

 mieszkaniec Płomykowa powinien wystąpić do gminy z wnioskiem z projektu 

w ramach budowy stacji uzdatniania wody; 

  projekt dla popegeerowskich miejscowości powinien zostać rozstrzygnięty do 15 

czerwca; 

 wybory sołeckie odbędą się w ostatnią niedzielę sierpnia.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, jakie zostały podjęte kroki przez OPS 

wobec mieszkańca Wawrowa, o którym informowała. 

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak oznajmiła, iż udzieli Radnej informacji po komisji z uwagi 

na RODO. 

 

Radna Irena Furmańska poprosiła, aby Przewodniczący reagował na niewłaściwe 

zachowania pracowników Urzędu wobec Radnych.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska zwróciła się z pytaniem, czy wykonane już 

zostały poprawki na drogach gminnych, a jeżeli nie to prosi, aby wyrównać drogę Jabłoniową 

oraz Ogrodową. Ponadto Radna poprosiła, aby sprawdzić czy została naprawiona studzienka 

przy wjeździe na ul. Ogrodową. 

 

Kierownik GZUK Łukasz Bak poinformował, iż drogi gminne w Janczewie będą równane 

od dnia jutrzejszego oraz oznajmił, iż sprawdzi stan studzienki na ul. Ogrodowej. 

 

Radna Irena Kucharska zwróciła się z pytaniem, czy w sobotę i niedzielę będzie kursował 

prom. 
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Kierownik ROA Alicja Cierach poinformowała, że prom będzie kursował w weekendy  

w okresie wakacyjnym. 

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska udzieliła odpowiedzi na pytania zadane przy 

omawianiu pkt 7 i poinformowała, iż wykonawcą w zakresie przeglądu placów zabaw oraz 

siłowni napowietrznych był Józef Szurgot, który otrzymał wynagrodzenie wysokości 850 zł, 

natomiast wykonawcą napraw była firma „Pajma” Łukasz Pajdzik za kwotę 8610 zł.   

 

Wójt poinformował, iż wpłynęło pismo do Urzędu ze Starostwa z prośbą o przekazanie 

terenu wokół Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich i chciałby, aby Radni 

wyrazili zdanie na ten temat na najbliższym posiedzeniu. 

 

 

Ad. 19 

Zakończenie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 16
40

 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 

 


