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Protokół nr 42/2021 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

Protokół nr 46/2021 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

28 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. Przedstawienie projektów organizacyjnych placówek oświatowych na nowy rok 

szkolny 2021/2022. 

4. Stanowisko do uchwały w sprawie określenia ceny jednostki paliwa obowiązującej dla 

danego pojazdu na terenie gminy Santok w roku szkolnym 2021/2022 na potrzeby 

zawierania umów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu niepełnosprawnych 

dzieci i uczniów do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-

wychowawczego. (projekt 1) 

5. Stanowisko do uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/123/2019 Rady Gminy 

Santok z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Santoku ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku oraz 

nadania statutu. (projekt 2) 

6. Stanowisko do uchwały w sprawie „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Santok na lata 2021-2032 – aktualizacja”. 

(projekt 3) 

7. Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na 

okres powyżej trzech lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. 

(projekt 4) 

8. Stanowisko do uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów. 

(projekt 5) 

9. Stanowisko do uchwały w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody  

i odprowadzanych ścieków. (projekt 6) 

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

zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok obszaru położonego powyżej 

terenu kolejowego w miejscowości Santok (projekt 7) 

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

2021. (projekt 8) 

12. Wolne wnioski i zapytania. 

13. Zakończenie posiedzenia. 
 

Ad. 1  

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

12
05 

dokonał otwarcia posiedzenia wspólnej komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja 

Budżetu i Gospodarki uczestniczyła w 7 osobowym składzie (nieobecna Radna Justyna 

Haliczyn oraz Radny Tadeusz Boczula). Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 
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uczestniczyła w 8 osobowym składzie (nieobecna Radna Katarzyna Szafrańska). Spoza 

Komisji udział wzięli: Wójt Gminy Paweł Pisarek,  Z-ca Wójta Gminy Damian Kochmański, 

Skarbnik Andrzej Szymczak, Przewodnicząca Rady Renata Nowosad, Kierownik RRG 

Bogumiła Popkowska, Kierownika OPS Anita Łukowiak, Dyrektor CKiR Sylwia 

Dobrzyńska, Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak, Główny Specjalista ds. 

Gospodarki Nieruchomościami Katarzyna Kokocińska, Komendant II Komisariatu Policji 

Grzegorz Basta, Z-ca Komendanta II Komisariatu Policji  Mariusz Gaborek oraz Prezes 

Fundacji „Dogonić marzenia” Tomasz Manikowski, Wiceprezes Zarządu Fundacji „Dogonić 

Marzenia” Dorota Sikorska.  

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz  

zaproponował siebie, jako osobę prowadzącą posiedzenie Komisji. 

Komisje w drodze głosowania wybrały Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych  

i Oświatowych Zbigniewa Łukasiewicza  na osobę prowadzącą posiedzenie. 

Wyniki głosowania 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło - za 

4. Mirosława Porańczyk – za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – wstrzymany 

2. Irena Kucharska – za 

3. Ireneusz Kucner – za 

4. Krystyna Podsiadło - za 

5. Renata Szostak – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Komisji zaproponował zmianę w porządku posiedzenia polegającą na 

wprowadzeniu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/321/2021. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zaproponowaną zmianę. 

Komisje w drodze głosowania uwzględniły zmianę. 
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Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – za 

2. Irena Kucharska – za 

3. Ireneusz Kucner – za 

4. Krystyna Podsiadło - za 

5. Renata Szostak – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło - za 

4. Mirosława Porańczyk – za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przedstawienie projektów organizacyjnych placówek oświatowych na nowy rok 

szkolny 2021/2022. 

4. Stanowisko do uchwały w sprawie określenia ceny jednostki paliwa obowiązującej dla 

danego pojazdu na terenie gminy Santok w roku szkolnym 2021/2022 na potrzeby 

zawierania umów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu niepełnosprawnych 

dzieci i uczniów do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-

wychowawczego. (projekt 1) 

5. Stanowisko do uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/123/2019 Rady Gminy 

Santok  

z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu 

Samopomocy  

w Santoku ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku oraz nadania statutu. 

(projekt 2) 

6. Stanowisko do uchwały w sprawie „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Santok na lata 2021-2032 – aktualizacja”. 

(projekt 3) 

7. Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na 

okres powyżej trzech lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. 

(projekt 4) 

8. Stanowisko do uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów. 

(projekt 5) 
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9. Stanowisko do uchwały w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i 

odprowadzanych ścieków. (projekt 6) 

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

zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok obszaru położonego powyżej 

terenu kolejowego w miejscowości Santok (projekt 7) 

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

2021. (projekt 8) 

12. Stanowisko do uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/321/2021 (projekt 9). 

13. Wolne wnioski i zapytania. 

14. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie porządek posiedzenia ze zmianą. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – za 

2. Irena Kucharska – za 

3. Ireneusz Kucner – za 

4. Krystyna Podsiadło - za 

5. Renata Szostak – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło - za 

4. Mirosława Porańczyk – za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 3 

Przedstawienie projektów organizacyjnych placówek oświatowych na nowy rok szkolny 

2021/2022. 

 

Projekty organizacyjne placówek przedstawiła Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-

Szymczak. 
 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z następującymi pytaniami: 

- w których szkołach jest o jeden oddział mniej; 

- z analizy ilości uczniów na jeden oddział wynika, iż najmniej jest w Santoku i zwróciła się z 

pytaniem, dlaczego i czy w tym temacie będą prowadzone działania;  

- od czego zależy największa liczba etatów w szkole w Santoku. 

 

Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak udzieliła następujących odpowiedzi: 
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- w szkole w Santoku jest jeden oddział więcej, w szkole w Janczewie jeden oddział więcej i 

Lipkach Wielkich jeden oddział mniej; 

- w szkole w Santoku klasy I-III posiadają po 15 osób, natomiast nie da się ich połączyć, 

ponieważ przepisy mówią, że nie może być w jednej klasie więcej niż 25 uczniów; 

- w szkole w Santoku jest największa liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego, co oznacza potrzebę zatrudnienia nauczyciela wspomagającego,  

 

Z-ca Wójta uzupełnił odpowiedź i poinformował, iż przepisy mówią, iż w latach 

późniejszych w klasach powyżej I-III, liczba osób w klasie może być wyższa niż 25, o ile 

pozwalają na to warunki lokalowe, gmina będzie zmierzała do takich rozwiązań, ponieważ są 

to oszczędności.  

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, iż pamięta jak Wójt mówił o planach wejścia we 

współpracę ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich, aby 

dzieci z orzeczeniem trafiały do tej placówki. 

 

Z-ca Wójta poinformował, iż zostały podjęte rozmowy w temacie poruszonym przez Radną 

Irenę Furmańską. Pokłosiem tych rozmów były spotkania z Dyrektora placówki z rodzicami, 

który przedstawiał im ofertę, jednak wybór szkoły zależy jedynie od rodziców.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożoną informację. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – za 

2. Irena Kucharska – za 

3. Ireneusz Kucner – za 

4. Krystyna Podsiadło - za 

5. Renata Szostak – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło - za 

4. Mirosława Porańczyk – za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Radna Irena Furmańska poprosiła, aby wyniki rozmów ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-

Wychowawczym w Lipkach Wielkich zostały przedstawione Radzie. 
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Ad. 4 

Stanowisko do uchwały w sprawie określenia ceny jednostki paliwa obowiązującej dla 

danego pojazdu na terenie gminy Santok w roku szkolnym 2021/2022 na potrzeby 

zawierania umów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci 

i uczniów do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej 

formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. (projekt 1) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – za 

2. Irena Kucharska – za 

3. Ireneusz Kucner – za 

4. Krystyna Podsiadło - za 

5. Renata Szostak – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło - za 

4. Mirosława Porańczyk – za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 5 

Stanowisko do uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/123/2019 Rady Gminy Santok  

z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Santoku ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku oraz nadania statutu. 

(projekt 2) 

 

Projekt uchwały omówiła pracownik ŚDS Daria Skorupska. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – za 

2. Irena Kucharska – za 

3. Ireneusz Kucner – za 

4. Krystyna Podsiadło - za 
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5. Renata Szostak – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło - za 

4. Mirosława Porańczyk – za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 6 

Stanowisko do uchwały w sprawie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Santok na lata 2021-2032 – aktualizacja”. (projekt 3) 

 

Projekt uchwały omówiła  Kierownik RRG Bogumiła Popkowska. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z następującymi pytaniami: 

- gdzie znajduje się azbest, który powinien być natychmiast usunięty; 

- jakie fundusze ma gmina na działanie usuwania azbestu i z jakich źródeł są te środki. 

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska udzieliła odpowiedzi: 

- wykaz miejsc do natychmiastowego usunięcia znajduje się w wykazie załączonym do 

uchwały; 

- gmina realizuje program azbestowy z dofinansowania otrzymywanego z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i jest on w każdym roku wykorzystywany w 100%.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – za 

2. Irena Kucharska – za 

3. Ireneusz Kucner – za 

4. Krystyna Podsiadło - za 

5. Renata Szostak – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło - za 
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4. Mirosława Porańczyk – za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za 

Ad. 7 

Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 

powyżej trzech lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. (projekt 4) 

 

Projekt uchwały omówiła  Kierownik RRG Bogumiła Popkowska. 

 

Radna Irena Kucharska poprosiła o wskazanie lokalizacji działki.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, kto jest wnioskodawcą oraz czy jest to 

teren chroniony. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż wnioskodawcą jest Pan K.K, natomiast część terenu znajduje się 

w obszarze chronionym, jednak to nie wyklucza możliwości użytkowania terenu w taki 

sposób.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy możliwa jest sprzedaż terenu. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, że sprzedaż jest możliwa, jednak on nie uważa, aby sprzedaż tych 

terenów był w tym momencie zasadna.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy nie powinna być dołączona opinia 

RDOŚ skoro teren jest częściowo chroniony oraz czy jest to teren, o którym mówili 

projektanci podczas omawiania studium, iż nie należy na nim dokonywać wycinki drzew.  

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska oznajmiła, iż zgodnie z art. 96 ust. i 2 ustawy  

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko rozważono, czy usunięcie ww. 

krzaków mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w obszarze Natura 2000.  

W wyniku analizy stwierdzono, że usunięcie ww. krzewów na działce 125/8 ma charakter 

rotalny i nie będzie w żadnym stopniu oddziaływał na środowisko. 

 

Wójt poinformował, iż gmina dokonywała już czyszczenia na części omawianego terenie 

posiadając stosowne uzgodnienia z RDOŚ, więc nie ma żadnego zakazu.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner oznajmił, iż pomysł 

zagospodarowania terenu zaproponowany przez wnioskodawcę jest bardzo ciekawy.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – wstrzymany 

2. Irena Kucharska – za 

3. Ireneusz Kucner – za 
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4. Krystyna Podsiadło - za 

5. Renata Szostak – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło - za 

4. Mirosława Porańczyk – za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 8 

Stanowisko do uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów. (projekt 

5) 

 

Projekt uchwały omówiła Główny Specjalista ds. gospodarki nieruchomościami 

Katarzyna Kokocińska.  
 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, gdzie znajduje się przedmiotowa droga. 

 

Główny Specjalista ds. gospodarki nieruchomościami Katarzyna Kokocińska wskazała 

lokalizację. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – za 

2. Irena Kucharska – za 

3. Ireneusz Kucner – za 

4. Krystyna Podsiadło - za 

5. Renata Szostak – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło - za 

4. Mirosława Porańczyk – za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za  
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7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 9 

Stanowisko do uchwały w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych 

ścieków. (projekt 6) 

 

Projekt uchwały omówił Wójt. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy nadejdzie taki czas, kiedy wszyscy 

mieszkańcy gminy będą traktowani solidarnościowo, ponieważ od wielu lat mieszkańcy 

jednej części gminy mają dodatek do wody, a pozostali nie. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż do tej pory komunikacja publiczna była dla miejscowości 

Czechów i Wawrów, gmina dopłacała, a korzystali jedynie mieszkańcy wymienionych 

miejscowości. Solidarność społeczna nie zawsze polega na tym, że wszystkim daje się zawsze 

to samo w równej cenie, ponieważ nigdy nie będzie takiej samej sytuacji.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – za 

2. Irena Kucharska – za 

3. Ireneusz Kucner – za 

4. Krystyna Podsiadło - za 

5. Renata Szostak – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Mirosława Porańczyk – za 

4. Krystyna Podsiadło - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 10 

Stanowisko do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok obszaru położonego powyżej terenu 

kolejowego w miejscowości Santok (projekt 7) 

 

Projekt uchwały omówiła Inspektor ds. Gospodarki Przestrzennej Magdalena Zagróbka.  
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Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, jaką planuje się zabudowę  na wskazanym 

terenie. 

 

Inspektor ds. Gospodarki Przestrzennej Magdalena Zagróbka. udzieliła odpowiedzi, że 

planowana jest głównie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.   

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – za 

2. Irena Kucharska – za 

3. Ireneusz Kucner – za 

4. Krystyna Podsiadło - za 

5. Renata Szostak – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Mirosława Porańczyk – za 

4. Krystyna Podsiadło - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 11 

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

(projekt 8) 

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Wójt. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – za 

2. Irena Kucharska – za 

3. Ireneusz Kucner – za 

4. Krystyna Podsiadło - za 

5. Renata Szostak – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 
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7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Mirosława Porańczyk – za 

4. Krystyna Podsiadło - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 12 

Stanowisko do uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/321/2021 (projekt 9). 

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – za 

2. Irena Kucharska – za 

3. Ireneusz Kucner – za 

4. Krystyna Podsiadło - za 

5. Renata Szostak – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Mirosława Porańczyk – za 

4. Krystyna Podsiadło - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 13 

Wolne wnioski i zapytania. 
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Przewodniczący Komisji oznajmił, iż prosi o zadawanie pytań Komendantowi II 

Komisariatu Policji. 

 

Radna Irena Furmańska zgłosiła, iż drogą od Janczewa do Czechowa pojazdy poruszają się 

bardzo szybko, dlatego mieszkańcy Czechowa postanowili wysłać petycje do Komendanta i 

w tym celu zbierają podpisy. Radna zwróciła się z pytaniem, jak policja może pomóc 

mieszkańcom Czechowa, aby ograniczyć nadmierną prędkość pojazdów w miejscowości na 

terenie zabudowanym. 

 

Komendant II Komisariatu Policji Grzegorz Basta udzielił odpowiedzi, iż jego 

kompetencje w zakresie ograniczeniu ruchu są ograniczone, ponieważ jest to kompetencja 

Komendanta Miejskiego Policji. Kwestia powiększania się mieszkalnictwa jednorodzinnego 

mająca wpływ na natężenie ruchu stanowi problem w każdej gminie. Okres pandemii był 

szczególnym okresem, gdzie policjanci byli odciągani od swoich podstawowych obowiązków 

w zakresie ruchu drogowego, ponieważ mieli masę zadań związanych z kontrolowaniem osób 

przebywających na kwarantannie.  Komendant zadeklarował, że wystąpi do Komendanta 

Miejskiego za pośrednictwem Naczelnika  Ruchu Drogowego o wzmożenie kwestii nadzoru 

we wskazanych odcinkach.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska zwróciła się z pytaniem, co można zrobić  

z problemem dotykającym mieszkańców Janczewa, ponieważ na terenie Janczewa jest 

żwirownia, której kierowcy transportujący żwir nie używają plandek.  

 

Z-ca Komendanta II Komisariatu Policji  Mariusz Gaborek poinformował, że jeżeli 

transport odbywa się na drodze publicznej to w tej sytuacji dochodzi do popełnienia 

wykroczenia, kierowcy powinni korzystać z plandeki, za to wykroczenie przysługuje kara  

i punkty karne. Z-ca Komendanta dodał, że jeżeli są zrobione zdjęcia to należy je wysłać na 

skrzynkę mailową komisariatu i policja podejmie stosowne czynności.  

 

Radna Krystyna Podsiadło zwróciła się z pytaniem, czy jak powrócą „normalne” czasy, po 

pandemii to czy dzielnicowi ponownie będą dostępni, ponieważ obecnie kontakt  

z dzielnicowymi  jest bardzo ograniczony.   

 

Komendant II Komisariatu Policji Grzegorz Basta udzielił odpowiedzi, iż te czasy na 

pewno wrócą, a kontakt z dzielnicowymi był rzeczywiście utrudniony, ponieważ obowiązki 

związane z pandemią były głównie realizowane poprzez dzielnicowych.  

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz oznajmił, iż ze sprawozdania wynika, że na 15 miejscowości 

w gminie Santok 7 przypadków związanych z narkotykami było w Wawrowie. Radny zwrócił 

się z pytaniem, czy te przypadki pojawiały się również w szkole.  

 

Komendant II Komisariatu Policji Grzegorz Basta udzielił odpowiedzi, że wskazane 

przypadki nie miały miejsca w szkole. Najczęściej są to czyny popełnione przez jedną osobę.  
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Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy dzielnicowi musza dyżurować razem, 

czy nie może być tak, że jeden pracuje do południa, a drugi po południu, aby dostęp do nich 

był łatwiejszy.  

 

Z-ca Komendanta II Komisariatu Policji  Mariusz Gaborek udzielił odpowiedzi, że ze 

względów bezpieczeństwa dzielnicowi mają dyżury razem. Kontakt z dzielnicowymi może 

być również telefoniczny oraz mailowy.  

 

Randa Irena Kucharska poprosiła, aby dzielnicowi nie byli zabierani z terenu gminy do 

obstawiania różnych imprez odbywających się w mieście. 

 

Komendant II Komisariatu Policji Grzegorz Basta poinformował, że niestety są sytuacje, 

na które nie ma wpływu. Zagrożenia wzrosły i przy wszelkiego rodzaju imprezach masowych 

funkcjonariusze policji musza być.  

 

Przewodniczący Komisji poprosił o zadawanie pytań przedstawicielom fundacji „Dogonić 

Marzenia. 

 

Magdalena Rzeczycka-Więckowska zwróciła się z pytaniem, jakie działania pomocowe 

zostały wykonane przez Fundację przez okres współpracy z gminą Santok. 

 

Prezes Fundacji „Dogonić Marzenia” Tomasz Manikowski oznajmił, iż fundacja 

zapewniła lokal rodzinie w Lipkach Wielkich dzięki czemu ich dziecko miało szanse spędzić 

pierwsze dni życia z rodzicami w godnych warunkach. Następną potrzebującą rodziną była 

rodzina z Gralewa, której zawalał się dom.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska zwróciła się z pytaniem, jak wygląda umowa 

fundacji z gminą i jak wygląda proces przekazania pomieszczeń do użytkowania przez 

potrzebujące rodziny.  

 

Wiceprezes Fundacji „Dogonić Marzenia” Dorota Sikorska udzieliła odpowiedzi,  

iż fundacja wynajmuje pomieszczenie na podstawie umowy zawartej z wynajmującymi, która 

jest kosztowa. Natomiast koszty są związane jedynie ze zużyciem mediów.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska zwróciła się z pytaniem, czy fundacja posiada 

harmonogram działań do zrealizowania na terenie gminy.  

 

Wiceprezes Fundacji „Dogonić Marzenia” Dorota Sikorska udzieliła odpowiedzi,  

iż harmonogram działań jest stworzony i rozpoczęto jego realizację, jednak przez okres 

pandemii działania te zostały wstrzymane. Jedynie rozpoczęto prace remontowe budynku, aby 

dostosować go do potrzeb lokatorów. Działania fundacji nie opierają się na działalności 
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zarobkowej, a wszelkie podejmowane czynności opierają się na pracy własnej i pracy 

wolontariuszy. 

 

Magdalena Rzeczycka-Więckowska zwróciła się z pytaniem, czy działalność fundacji 

polega jedynie na wynajmowaniu lokali. 

 

Wiceprezes Fundacji „Dogonić Marzenia” Dorota Sikorska udzieliła odpowiedzi,  

iż fundacja kompleksowo pomaga rodzinom potrzebującym, udziela wsparcia 

psychologicznego we współpracy z OPS oraz innymi specjalistycznymi instytucjami.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, co dzieje się z rodzinami po opuszczeniu 

domu na zakręcie. 

 

Prezes Fundacji „Dogonić Marzenia” Tomasz Manikowski oznajmił, iż zazwyczaj rodziny 

trafiają z powrotem do miejscowości w której zamieszkiwały.  

 

Wójt poinformował, iż wierzy w sens istnienia Fundacji, mimo iż w trudnym okresie 

pandemii te działania były mocno ograniczone.  

 

Przewodniczący Komisji poprosił o zadawanie pytań  Dyrektorowi Szkoły Podstawowej  

w Lipkach Wielkich.  

 

Radna Krystyna Rajczyk poprosiła o przedstawienie stanowiska Dyrektora dotyczącego 

kwestii przeniesienia przedszkola w Lipkach Wielkich. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich Ferdynand Sańko oznajmił, iż jest 

przygotowany na każdą okoliczność i stara się przystosować. Dyrektor dodał, iż nie włączał 

się w działania Rady Rodziców, pozostawał neutralny.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy gdyby Dyrektor był Dyrektorem 

prywatnej szkoły to czy przy takiej ilości uczniów byłoby go stać na utrzymanie szkoły. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich Ferdynand Sańko oznajmił, iż uważa 

pytanie za niestosowne, ponieważ on otrzymuje budżet dla placówki, w którym się mieści  

i którego nie przekracza.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż jest zażenowana tym, że musiała słuchać pytań 

zadawanych do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich.  

 

Radna Renata Szostak oznajmiła, iż jest Dyrektorem placówki oświatowej niepublicznej  

i poinformowała, że gdyby jej placówka była w połowie niewykorzystywana ze względu na 

małą ilość uczniów to taka placówka nie miała by racji bytu.  

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz wyraził zdanie, iż w jego ocenie nie było niczego 

niestosownego w pytaniach Radnej Krystyny Rajczyk kierowanych do Dyrektora.  
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Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich Ferdynand Sańko wyraził zdanie,  

iż jego stanowisko w kwestii przeniesienia przedszkola nie ma żadnego znaczenia, ponieważ 

nie jest decydentem i nie miał wpływu na stanowisko Kuratora Oświaty.  

 

Radny Marian Tomkiewicz oznajmił, iż przy podejmowaniu decyzji przez Radę ważna była 

opinia Dyrektora jednostki, na którą miała wpływ, a tej opinii brakowało. Dyrektor jest 

pewnym autorytetem, zna lokalne potrzeby mieszkańców i łatwiej byłoby spojrzeć Radnym 

na sytuację po poznaniu opinii.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż nieprawdą jest, że Radni nie znali opinii Dyrektora 

Szkoły, ponieważ Wójt informował, że rozmawiał z Dyrektorem, który nie ma nic przeciwko 

tym działaniom, natomiast Dyrektor Przedszkola tak.  

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, czy Dyrektor ma jakiś plan działań na 

zmianę sytuacji w szkole w celu zwiększenia liczby uczniów.  

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich Ferdynand Sańko oznajmił,  

iż zachęca uczniów poprzez organizowanie zajęć tematycznych dodatkowych. 

 

Radny Tomasz Żarski wyraził zdanie, iż uważa, że Dyrektor wręcz nie powinien zajmować 

stanowiska w kwestii przeniesienia przedszkola, ponieważ nie  jest on osobą decyzyjną,  

a mogłoby to spowodować konflikt. Dyrektor jest pracownikiem Wójta i to Wójt wyznacza 

kierunki działania oświaty.  

 

Radna Krystyna Podsiadło oznajmiła, iż Dyrektor Szkoły w Lipkach Wielkich jest według 

niej bardzo dobrym gospodarzem placówki.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska oznajmiła, iż dyrektor placówki powinien 

wypowiadać się w kwestiach związanych wyłącznie ze swoją placówką, a sprawa dotyczyła 

przeniesienia przedszkola. Ponadto Dyrektor jest pracownikiem Wójta i musi dostosować się 

do każdej decyzji Wójta, czy też Rady Gminy.  

 

Wójt oznajmił, iż uważa, że należy mieć odwagę, aby rozmawiać również na tematy trudne i 

przedstawiać opinie jak się go widzi, rozumie i czego się oczekuje.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska zwróciła się z prośbą w imieniu rodziców 

uczniów w Szkole Podstawowej w Janczewie, aby dokonano zmiany nauki języka obcego  

z niemieckiego na angielski. 

 

Wójt poinformował, iż nie deklaruje, że jest to niemożliwe, ale wiąże się to z dodatkowymi 

kosztami, ponadto nie da się zmienić języka wiodącego w trakcie nauki. 

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska zgłosiła, iż popołudniami centrum Janczewa 

oraz kolonia nie ma wody. 

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, iż 21 czerwca 2021r. otrzymała pismo nadane  

w Gorzowie Wlkp. w dniu 18 czerwca 2021r. o pilną interwencję w sprawie poświadczenia 

nieprawdy i fałszowania dokumentacji dotyczącej odbywania praktyk przez partnerki piłkarzy 

klubu Kasztelania Santok. Według informacji zawartej na końcu pisma, pismo tej samej treści 



17 

 

otrzymał Minister Edukacji i Nauki, Lubuski Kurator Oświaty oraz Związek Nauczycielstwa 

Polskiego. W treści pisma wymieniony jest Skarbnik Gminy Santok oraz Dyrektor Szkoły 

Podstawowe w Santoku. Zamiast podpisu jest notatka, iż anonimowości pisma wynika  

z podległości służbowej. W sprawie wykonywania dodatkowych zajęć przez pracownika 

gminy w ocenie Radnej są niezgodne z art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych. Rada 

nie podzieliła stanowiska Radnej i odrzuciła wnioski na sesji 28 sierpnia 2019r. stwierdzając, 

iż ustalenia nie dają podstaw do stwierdzenia, że wykonywanie opisanych zadań przez 

Skarbnika Gminy i jednoczesne pełnienie funkcji przewodniczącego komisji rewizyjnej 

Klubu Sportowego Kasztelania, który korzysta z dotacji publicznej wywołują po stronie 

organu gminy Wójta Gminy Santok uzasadnione podejrzenie o stronniczość i interesowność 

oraz, że jest to działalność sprzeczna z pragmatyką samorządową”. Radna dodała, że nie 

odnalazła na stronie gminy Santok treści uchwały. Wychodząc z założenia, że wszystkie tego 

typu informacje powinny być sprawdzone również w interesie osób wymienionych w piśmie, 

Radna postawiła wniosek o przeprowadzenie audytu niezależnego organu kontrolnego celem 

ich zbadania.  

 

Wójt poinformował, iż 3 lipca 2019 Radna Irena Furmańska wystąpiła do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie Skarbnika i Kasztelani Santok, następnie RIO 10 lipca 2019  

przekazało pismo do rozpatrzenia Radzie Gminy Santok. Następnie 19 lipca 2019 Radna 

wystąpiła do RIO z pismem, po czym Rada rozpatrzyła skargę na Wójta, po czym 12 sierpnia 

2019 zostało wysłane wyjaśnienie w sprawie czynności, które wykonuje Skarbnik do Prezesa 

RIO i sprawa została zakończona. Do tej pory nic się nie działo i nie było żadnych czynności 

wyjaśniających i sprawdzających. To, że Radna uważa, że coś jest naganne to wcale nie 

oznacza, że tak jest. Pismo nie zawiera podpisu, a więc zgodnie z KPA powinno być 

pozostawione bez rozpatrzenia. Natomiast sprawa ma się inaczej w przypadku dwóch skarg, 

które wpłynęły na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich i w związku z tym 

Wójt podjął czynności i zlecił przeprowadzenie audytu w szkole.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż Wójt połączył jej osobę z anonimem i jeżeli nadal 

będzie łączył tę sprawę z interpelacją z 2019 roku to sprawa zostanie skierowana do Sądu.  

 

Wójt oznajmił, iż Radna sama przytoczyła fragment swojego pisma z 2019r., a Wójt odniósł 

się jedynie do jej wypowiedzi.  

 

Radny Marian Tomkiewicz poinformował, iż w dniu dzisiejszym prawdopodobnie do 

Urzędu wpłynęło pismo dotyczące zakupu urządzenia dopowietrzającego staw. Radny 

zwrócił się z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie zarybiania stawu w Wawrowie i zakupu 

takiego urządzenia. 

 

Wójt poinformował, iż w Wawrowie jest zbiornik, który przede wszystkim jest zbiornikiem 

retencyjnym, a wiec jego celem jest odbierania nadmiaru wód opadowych, to nie jest zbiornik 

do hodowli ryb, ani zbiornik rekreacyjny. Wójt wypowiadał się już na ten temat i nie uważa 

żeby gmina wydawała publiczne pieniądze na zakup sprzętu i przyłącze energetyczne do 

stawu, w którym za chwile może nie być wody. Wójt uważa, że staw ma być utrzymany  

w dobrym, estetycznym stanie.  

 

Radna Irena Kucharska zwróciła się z pytaniem, czy poczynione są już jakieś działania 

dotyczące górnego cmentarza w Santoku oraz zgłosiła, iż pomieszczenia sanitarne przy 

promenadzie są w bardzo złym stanie.  
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Wójt poinformował, iż toaleta na promenadzie jest systematycznie naprawiana  

i systematycznie niszczona, jest ładna toaleta na marinie i nie jest to duża odległość od 

promenady.  

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska poinformowała, że gmina ku przestrodze zamieściła 

na stronie internetowej informację o zgłoszeniu na policje uszkodzonej bramy cmentarza. 

Naprawa bramy odbędzie się najprawdopodobniej w ciągu dwóch tygodni.  

 

Radna Krystyna Podsiadło zwróciła się z prośbą, aby: 

 strażacy z Janczewa uporządkowali staw w Janczewie z chaszczy,  

 Urząd wpłynął na dewelopera, aby wypełnił on swój obowiązek nasadzenia 30 

krzewów jarzębiny, 

 usunąć suche drzewa w parku.  

 

Magdalena Rzeczycka-Więckowska zwróciła się z pytaniem, czy Kierownik GZUK 

zgodnie z deklaracją dokonał napraw dróg w Janczewie tj. ul. Jabłoniowej i Ogrodowej.  

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż Kierownik GZUK na sesji udzieli informacji w tym zakresie.  

 

Ad. 14 

Zakończenie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 16
35

 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 

 


