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Protokół nr 43/2021 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

Protokół nr 48/2021 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

6 września 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. Stanowisko do uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Santok na lata 2021-2025 (projekt 1). 

4. Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki  Społeczna 

Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Nadwarciański" spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością (projekt 2). 

5. Stanowisko do uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie  ze środków 

Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów 

w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (projekt 3). 

6. Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych  

w miejscowości Czechów (projekt 4). 

7. Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezciężarowe odłączenie 

działki  

z księgi wieczystej (projekt 5). 

8. Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Santok 

nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 126, obr. Santok (projekt 6). 

9. Stanowisko do uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/85/2019 Rady Gminy 

Santok  

z dnia 29 maja 2019r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Janczewo (projekt 

7). 

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

2021  (projekt 8). 

11. Stanowisko do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2021-2038 (projekt 9). 

12. Stanowisko do pisma Radnej Ireny Furmańskiej z dnia 27.06.2021r.  dot. 

przeprowadzenia audytu. 

13. Stanowisko do pisma Radnej Ireny Furmańskiej z dnia 27.06.2021r.  dot. braku 

Programu Ochrony Środowiska w gminie. 

14. Stanowisko do pisma Radnej Ireny Furmańskiej z dnia 27.06.2021r.  dot. statusu dz. nr 

127/7 obręb Czechów. 

15. Stanowisko do pisma Radnej Ireny Furmańskiej z dnia 27.06.2021r.  dot. zmiany 

obwodu szkolnego dla Szkoły Podstawowej w Santoku. 

16. Wolne wnioski i zapytania. 

17. Zakończenie posiedzenia. 
 

Ad. 1  

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

13
05 

dokonał otwarcia posiedzenia wspólnej komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja 
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Budżetu i Gospodarki uczestniczyła w 9 osobowym pełnym składzie. Komisja ds. 

Społecznych i Oświatowych uczestniczyła w 8 osobowym składzie (nieobecna Radna 

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

Gminy Damian Kochmański, Skarbnik Andrzej Szymczak, Przewodnicząca Rady Renata 

Nowosad, Kierownik RRG Bogumiła Popkowska, Kierownika OPS Anita Łukowiak, 

Kierownik ŚDS Jowita Leszkiewicz, Z-ca Kierownika RRG Krzysztof Rajtar. 

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 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. Krystyna Rajczyk – za 

4. Renata Szostak – za  

5. Marian Tomkiewicz – za 

6. Tomasz Żarski – za.  

 

Do posiedzenia Komisji dołączyła Radna Krystyna Podsiadło, Radna Magdalena Rzeczycka 

-Więckowska (godz. 13.07) oraz Radna Mirosława Porańczyk (godz. 13.08). Od tego 

momentu Komisja Budżetu i Gospodarki obradowała w 9 osobowym – pełnym składzie 

Komisji, natomiast Komisja ds. Społecznych i Oświatowych obradowała w 8 osobowym 

składzie.  

 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Radny Tadeusz Boczula złożył wniosek o wykreślenie z porządku pkt 12, 13, 14 i 15. 
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Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy do Rady Gminy wpłynęło takie samo 

pismo, jakie otrzymała Radna Irena Furmańska dotyczące KS „Kasztelania” i Dyrektora 

Szkoły w Santoku. 

 

Przewodnicząca Rady udzieliła odpowiedzi, iż nie wpłynęło. 

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż w takim razie jej zdaniem Rada nie powinna 

zajmować się prywatną korespondencją Radnej Ireny Furmańskiej.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż Przewodnicząca Rady mówi nieprawdę, ponieważ 

każde pismo dołączone do materiałów na Komisję wpłynęło do Rady. 

 

Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż pisma Radnej Ireny Furmańskiej wpłynęły, natomiast 

anonim, o którym informowała w jednym z jej pism do Rady nie spłynął.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż chciałaby usłyszeć uzasadnienie wykreślenia 

przedmiotowych pkt z porządku obrad oraz zwróciła się z pytaniem, czy otrzyma wyjaśnienie 

na piśmie. 

 

Przewodniczący Komisji oznajmił, iż uzasadnienie podała Radna Krystyna Rajczyk. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zaproponowaną zmianę. 

Komisje w drodze głosowania uwzględniły zmianę. 

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. Krystyna Podsiadło - za 

7. Renata Szostak – za 

8. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

9. 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.  
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Przewodniczący Komisji udzielając odpowiedzi na pytanie Radnej Ireny Furmańskiej 

oznajmił, iż nie uzasadni wykreślenia punktów z porządku obrad, ponieważ to jest wola 

Radnych, którą wyrazili w głosowaniu. Nie będzie również odpowiadał na piśmie. 

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Stanowisko do uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Santok na lata 2021-2025 (projekt 1). 

4. Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki  

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Nadwarciański" spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością (projekt 2). 

5. Stanowisko do uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie  ze środków 

Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia 

udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (projekt 3). 

6. Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów 

położonych  

w miejscowości Czechów (projekt 4). 

7. Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezciężarowe odłączenie 

działki  

z księgi wieczystej (projekt 5). 

8. Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę 

Santok nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 126, obr. Santok (projekt 6). 

9. Stanowisko do uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/85/2019 Rady Gminy 

Santok  

z dnia 29 maja 2019r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Janczewo 

(projekt 7). 

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

rok 2021  (projekt 8). 

11. Stanowisko do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

lata 2021-2038 (projekt 9). 

12. Wolne wnioski i zapytania. 

13. Zakończenie posiedzenia. 

 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – przeciw 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło - za 

7. Renata Szostak – za 

8. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 
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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 

Stanowisko do uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Santok na lata 2021-2025 (projekt 1). 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż obowiązek opracowania i realizację gminnej strategii 

jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o pomocy społecznej. Do tej pory w tym zakresie 

Gmina Santok działała bez wizji, mimo iż wydatkowane na ten cel były ogromne fundusze. 

Powołany przez Radę Gminy Santok organ kontrolny tj. Komisja ds. Społecznych  

i Oświatowych w tej sprawie nie zrobiła nic. Radna jest pod wrażeniem opracowanej śmiałej 

strategii niezwykle potrzebnej naszej gminie, ponieważ uderza ona dokładnie w punkt potrzeb 

gminy. Radna oznajmiła, iż ma jedynie nadzieje, że problemy zostaną rozwiązane, a nie 

ciągle rozwiązywane. Radna dodała, iż oczekuje w tym zakresie konkretnych działań Komisji 

ds. Społecznych i Oświatowych. 

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż początkowe wystąpienie na temat krytycznej oceny 

funkcjonowania dotychczasowego OPSu Radnej Ireny Furmańskiej mocno zadziwia, 

ponieważ Radna uczestniczyła w pracy poprzedniej kadencji. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż w swojej wypowiedzi nie krytykowała  pracowników 

gminy tylko prace bez wizji. 

 

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. Krystyna Podsiadło - za 

7. Renata Szostak – za 

8. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 
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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. 4 

Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki  Społeczna 

Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Nadwarciański" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

(projekt 2). 

 

Projekt uchwały omówił Wójt. 

 

Radny Ireneusz Kucner zwrócił się z pytaniem, czy na tą chwile ościenne gminy 

podejmowały już uchwały w przedmiotowej sprawie. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż gminy ościenne są zainteresowane, ale Wójt nie wie, czy zostały 

już podjęte uchwały w przedmiotowej sprawie.  

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż w projekcie uchwały jest zapis, że osoba nie może 

posiadać prawa do lokalu posiadając mieszkanie w tej samej miejscowości i zwróciła się  z 

pytaniem, czy w innej miejscowości może posiadać. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż można posiadać mieszkanie w innej miejscowości. 

 

Radny Tadeusz Boczula wyraził zdanie, iż jest to ciekawa rządowa inicjatywa i prawidłowa 

reakcja na możliwość pozyskania środków zewnętrznych. Radnego cieszy, że zostanie  

to realizowane w Gralewie, na terenie, który nie jest użytkowany, a wpłynie na upiększenie 

miejscowości. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż Wójt mówił, że nie będzie sytuacji, że zarządzanie 

nie będzie prowadzone na nieruchomościach niegminnych, a w uzasadnieniu uchwały 

wyraźnie jest napisane „sprawować na podstawie umów zlecenia i zarząd nieruchomościami 

mieszkalnymi, niemieszkalnymi niestanowiącymi jego własność” oraz poprosiła  

o wyjaśnienie. 

 

Wójt oznajmił, iż Radna przytoczyła fragment mówiący o tym, co może robić  społeczna 

inicjatywa mieszkaniowa, a nie gmina.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż gmina będzie udziałowcem tej spółki, a art. 7 ustawy 

o samorządzie gminnym nie daje takiej możliwości, chyba że 100% nieruchomości będzie 

własnością gminy. 

 

Wójt oznajmił, iż będzie to spółka posiadająca osobowość prawną, ponieważ jest to spółka  

z o.o. i to spółka będzie realizowała przedsięwzięcia na swoją rzecz, a im więcej wejdzie  

w nią samorządów tym będzie większa i każdy wniesie po 3 000 000 zł na jej rzecz. Gmina 
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nie może prowadzić działalności gospodarczej polegającej na zarządzaniu nieruchomością, 

która nie jest jej własnością, natomiast są to rozwiązania konsultowane przez  pracowników 

Krajowego Zasobu Nieruchomości i w związku z tym Wójt nie widzi żadnego ryzyka.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż spółka będzie składała się z KZN i gmin oraz 

zapytała, których gmin. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, że nie ma jeszcze informacji, które gminy na pewno dołączą, wie 

jedynie, że były zainteresowane tym przedsięwzięciem. 

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska oznajmiła, że jeżeli gmina będzie udziałowcem 

w spółce z o.o. razem z innymi gminami, a zgodnie z przepisami gmina nie może czerpać 

zysku z wynajmu obcych nieruchomości to na jakiej zasadzie gmina będzie czerpała profity  

z tej spółki.  

 

Wójt oznajmił, iż jeżeli jest taka potrzeba to może poprosić przedstawiciela KZN o udział  

w posiedzeniu komisji i wyjaśnieniu wszelkich nurtujących kwestii, natomiast do budowy 

budynków będzie jeszcze cała inżynieria finansowa i zapewne będą zaciągane kredyty, 10% 

dotacja ze strony rządu, więc podmioty, które będą chciały posiadać lokal i go wynajmować, 

będą musiały partycypować przy wzięciu kredytu, przy czym obsługa tego kredytu będzie się 

odbywała w czynszu, a nabycie mieszkania będzie możliwe po spłacie kredytu.  Gmina może, 

ale nie musi się angażować w te działania, ale Wójt uważa, że warto, ponieważ gdyby z 20 

lokali gmina była właścicielem 3-4 to będzie mogła w pełni nimi zarządzać i będą one 

wprowadzone do gminnego zasobu mieszkań komunalnych.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska oznajmiła, że jeżeli gmina jako udziałowiec  

w spółce będzie zaciągać kredyt to zaciąga go na całą inwestycję czyli lokale będące 

własnością gminy, ale też pozostałych udziałowców w związku z tym zwróciła się  

z pytaniem, jak będzie wyglądała partycypacja w kosztach. 

 

Wójt oznajmił, iż kredytu czy jakiegokolwiek zobowiązania nie będzie zaciągał bez wiedzy  

i stanowiska Rady. Wójt nie potrafi dokładnie określić na tym etapie, jak będzie wyglądało 

finansowanie. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, ile będzie wynosił wnoszony kapitał. 

 

Wójt odpowiedział, iż wnoszonym kapitałem będą 3 000 000 zł, które gmina otrzyma, czyli 

nie poniesie kosztów. 

 

Radny Tomasz Żarski zwrócił się z pytaniem, czy jeżeli spółka zaciąga kredyt, a gmina jest 

udziałowcem spółki to czy gmina nie będzie również  udziałowcem długów. 

 

Wójt oznajmił, iż spółka działa na swoją odpowiedzialność do wysokości kapitału. 

 

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 
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4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło - za 

7. Renata Szostak – za 

8. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - wstrzymany 

9. 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 zatwierdzenia wniosku o wsparcie  ze środków 

Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów 

w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (projekt 3). 

 

Projekt uchwały omówił Wójt. 

 

Skarbnik złożył wniosek o zmianę w projekcie uchwały polegającą na zmianie numeru 

konta.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały ze zmianą. 

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. Krystyna Podsiadło - za 

7. Renata Szostak – za 

8. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - wstrzymany 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło - za 

4. Mirosława Porańczyk – za 
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5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 6 

Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych  

w miejscowości Czechów (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. Krystyna Podsiadło - za 

7. Renata Szostak – za 

8. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

9. 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. 7 

Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezciężarowe odłączenie działki  

z księgi wieczystej (projekt 5). 

 

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 
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4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło - za 

7. Renata Szostak – za 

8. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

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 wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Santok 

nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 126, obr. Santok (projekt 6). 

 

Projekt uchwały omówiła  Kierownik RRG Bogumiła Popkowska. 

 

Wójt oznajmił, iż na przedmiotowej działce gmina chce zagospodarować teren  pod 

działalność turystyczną.  

 

Radna Irena Kucharska zwróciła się z pytaniem, kiedy zostaną rozpoczęte prace związane  

z budową remizy.  

 

Wójt udzielił odpowiedzi, że dokumentacja projektowa została opracowana, złożono wniosek 

do starostwa o wydanie pozwolenia na budowę do którego należało dołączyć wypis z planu 

miejscowego i na tym etapie postępowanie zostało zawieszone, jednak w międzyczasie 

zmieniły się przepisy prawa budowlanego m.in. w zakresie przenikalności cieplnej okien  

i ścian  i w związku z tym wniosek musiał zostać wycofany, ponieważ wymagał aktualizacji 

technicznej. Do chwili obecnej nie ma pozwolenia na budowę. Złożono wniosek  

o dofinansowanie inwestycji w ramach projektu „Polski ład” i do czasu, kiedy nie zostanie 

rozstrzygnięty nie można rozpocząć prac.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska zwróciła się z pytaniem, jaki będzie koszt 

zakupu działki. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż działka ma powierzchnie 76 a i złożono ofertę na 20 zł za m
2
. 

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska oznajmiła, iż jej zdaniem zakup działki jest 

dobrym pomysłem, należy potraktować to również jako inwestycję, ponieważ ceny 

nieruchomości stale rosną. 

 

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. Krystyna Podsiadło - za 

7. Renata Szostak – za 

8. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

9. 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. 9 

Stanowisko do uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/85/2019 Rady Gminy Santok  

z dnia 29 maja 2019r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Janczewo (projekt 7). 

 

Projekt uchwały omówił Z-ca Kierownika RRG Krzysztof Rajtar. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy właściciele dróg wyrazili zgodę na 

nadanie nazwy. 

 

Z-ca Kierownika RRG Krzysztof Rajtar udzielił odpowiedzi, iż właścicielem dróg jest 

gmina Santok.  

 

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. Krystyna Podsiadło - za 

7. Renata Szostak – za 

8. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 
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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. 10 

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, Skarbnik, Radny Tadeusz Boczula. 

 

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 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-

2038 (projekt 9). 

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik. 
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W dyskusji głos zabrali: 

Radny Ireneusz Kucner, 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. Krystyna Podsiadło - za 

7. Renata Szostak – za 

8. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

9. 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. 12 

Wolne wnioski i zapytania. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż 9 lipca otrzymała pismo od Przewodniczącej Rady, 

które zawierało informację, że wnioski zawarte w pismach Radnej zostaną przedłożone  

i poddane pod głosowanie Radzie Gminy Santok na najbliższym posiedzeniu. To co 

postanowiła na dzisiejszym posiedzeniu Komisja nie satysfakcjonuje Radnej, dlatego prosi  

o pisemne wyjaśnienie Przewodniczącej Rady, dlaczego wnioski nie zostały przepracowane 

przez Radę.  

 

Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż udzieli ustnej odpowiedzi na Sesji.  

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, czy w gminie wiadomo, że samochody 

budujące gazociągi niszczą drogi gminne i czy ta firma partycypuje w kosztach naprawy, 

ponadto auta uniemożliwiają przejazd mieszkańców. 

 

Z-ca Kierownika RRG Krzysztof Rajtar udzielił odpowiedzi, iż drogi gminne są drogami 

publicznymi, więc wykonawcy mają prawo ją użytkować, przy czym później w przypadku 

spowodowania szkód w drodze, mają obowiązek przywrócenia stanu nawierzchni do stanu 

nie gorszego niż pierwotny. 
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Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy audyt w szkole  w Lipkach Wielkich 

został zakończony i czy Radni go otrzymają. 

 

Wójt poinformował, iż są już wyniki audytu i mogą one zostać udostępnione Radnym. 

 

Radny Ireneusz Kucner w związku z przeprowadzoną kontrolą przez GZUK zwrócił się  

z pytaniem, czy zostaną wymienione wodomierze.  

 

Wójt poinformował, iż GZUK będzie stale prowadził kontrole, ponieważ okazało się,  

że wielu właścicieli nieruchomości ma nieuregulowane sprawy związane ze ściekami. 

Wodomierze będą sukcesywnie wymieniane.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem czy sala sportowa w Janczewie jest oddana 

do użytku. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż sala jest oddana do użytku. 

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz oznajmił, iż Senator RP Władysław Komarnicki za jego 

pośrednictwem zaprasza wszystkich Radnych do zwiedzenia Senatu w Warszawie.  

 

Ad. 14 

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 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Zbigniew Łukasiewicz 


