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Protokół nr 45/2021 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

Protokół nr 51/2021 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

22 listopada 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 o lokalach komunalnych dla najbardziej potrzebujących (okres zimowy). 

4. Stanowisko do uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Santok nr II/4/2018r. w 

sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Santok. (projekt 1) 

5. Stanowisko do uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/102/08 Rady Gminy 

Santok z dnia 21.02.2008r. w sprawie  nadania nazw ulic w miejscowości Janczewo.  

(projekt 2) 

6. Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze 

komunalizacji na rzecz Gminy Santok nieruchomości położonej w Czechowie 

stanowiącej własność Skarbu Państwa. (projekt 3). 

7. Stanowisko do uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Kłodawa o 

uznanie lasów za ochronne. (projekt 4) 

8. Stanowisko do uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na terenie gminy Santok. (projekt 5) 

9. Stanowisko do uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. (projekt 6) 

10. Stanowisko do uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako 

podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Santok na rok podatkowy 

2021. (projekt 7) 

11. Stanowisko do uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej 

jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Santok na rok 

podatkowy 2021. (projekt 8) 

12. Stanowisko do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. (projekt 

11) 

13. Wolne wnioski i zapytania. 

14. Zakończenie posiedzenia. 
 

Ad. 1  

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

dokonał 

otwarcia posiedzenia wspólnej komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja Budżetu  

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

i Oświatowych uczestniczyła w 9 osobowym pełnym składzie. Spoza Komisji udział wzięli: 

Wójt Gminy Paweł Pisarek, Skarbnik Andrzej Szymczak, Przewodnicząca Rady Renata 

Nowosad, Kierownik RRG Bogumiła Popkowska, Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-

Szymczak, Pracownik OPS Jolanta Ciechorowska, Podinspektor ds. gospodarki komunalnej 
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Agnieszka Szymczak, Główny Specjalista ds. Gospodarki Nieruchomościami Katarzyna 

Kokocińska. 

 

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 - wstrzymany 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. Renata Szostak – za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

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. Katarzyna Szafrańska – za  

7. Renata Szostak – za  

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie porządek posiedzenia. 

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 
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5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. Renata Szostak – 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. Katarzyna Szafrańska – za  

7. Renata Szostak – za  

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 3 

Informacja o lokalach komunalnych dla najbardziej potrzebujących (okres zimowy). 

 

Informację omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska. 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy jeżeli rodzinie zostaje przydzielone 

duże mieszkanie ze względu na ilość osób zamieszkujących, to w sytuacji gdy zmieni się ta 

ilość zmienia się również mieszkanie na mniejsze. 

 

 

Ad. 4 

Stanowisko do uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Santok nr II/4/2018r. w sprawie 

wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 

żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Santok. (projekt 1) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż większe zapotrzebowanie wynika zapewne ze 

zwiększonej ilości mieszkańców oraz zwróciła się z pytaniem, czy rodzice tych dzieci płacą 

podatki w gminie. Ponadto Radna oznajmiła, iż należy wprowadzić zmianę w treści uchwały, 

ponieważ uchwała z 2018 reguluję stawkę w wysokości 100 zł i ten zapis również należy 

zmienić. 

 

Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak oznajmiła, iż wprowadzi zmianę do 

projektu uchwały i na sesji zostanie przedłożony prawidłowy.   

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały ze zmianą. 

Komisje projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie.  
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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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. Renata Szostak – 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. Katarzyna Szafrańska – za  

7. Renata Szostak – za  

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 5 

Stanowisko do uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/102/08 Rady Gminy Santok  

z dnia 21.02.2008r. w sprawie  nadania nazw ulic w miejscowości Janczewo.  (projekt 2) 

 

Projekt uchwały omówiła Główny Specjalista ds. Gospodarki Nieruchomościami 

Katarzyna Kokocińska. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Komisje projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie.  

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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. Renata Szostak – 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. Katarzyna Szafrańska – za  

7. Renata Szostak – za  

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 6 

Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze 

komunalizacji na rzecz Gminy Santok nieruchomości położonej w Czechowie stanowiącej 

własność Skarbu Państwa. (projekt 3). 

 

Projekt uchwały omówiła Główny Specjalista ds. Gospodarki Nieruchomościami 

Katarzyna Kokocińska. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Komisje projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie.  

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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. Renata Szostak – 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. Katarzyna Szafrańska – za  

7. Renata Szostak – za  

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za.  
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Ad. 7 

Stanowisko do uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Kłodawa  

o uznanie lasów za ochronne. (projekt 4) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska oraz poinformowała, że 

Rada ma czas na opinie do dnia 23.11.2021r., ale uchwała ma wyłącznie charakter 

opiniodawczy i niczym to nie skutkuje. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła iż zwłoka w przekazaniu projektu uchwały do Rady jest 

niedopuszczalna i zwróciła się z pytaniem, czy zmiana wprowadzona uchwałą niesie ze sobą 

zmiany w podatku leśnym. 

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska udzieliła odpowiedzi, że nie. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, jaki jest rodzaj przedmiotowych lasów 

oraz kto je nadzoruje. 

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska udzieliła odpowiedzi, że jest to drzewostan 

siedliskowy, borowy o zróżnicowanej strukturze wiekowej, położonych w granicach stref 

ochronnych. Ponadto poinformowała, że lasy nadzoruje Nadleśnictwo Kłodawa. 

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska zwróciła się z pytaniem, czy na terenie gminy 

są lasy należące do Skarbu Państwa. 

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska udzieliła odpowiedzi, że tak i jest to wskazane  

w projekcie uchwały. 

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż będzie głosował przeciw uchwale, ponieważ uważa, że 

utrudnienia związane z obszarem ochronnym będą postępować.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż zdanie Radnych w tej sytuacji i tak nie ma znaczenia 

i zwróciła się z pytaniem, kiedy projekt uchwały wpłynął do biura Rady. 

 

Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż nie ma daty wpływu, a pracownik biura jest aktualnie 

nieobecny w pracy, więc nie może zweryfikować informacji. 

 

Radny Tomasz Żarski złożył wniosek o wycofanie z porządku powiedzenia projektu 

uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie postawiony wniosek. 

Komisje uwzględniły wniosek. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

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

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. Renata Szostak – za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za  

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk – za  

5. Krystyna Rajczyk – wstrzymany 

6. Katarzyna Szafrańska – za  

7. Renata Szostak – za  

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za.  

   

Ad. 8 

Stanowisko do uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

na terenie gminy Santok. (projekt 5) 

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik. 

 

Radny Tadeusz Boczula zwrócił się z pytaniem, czy jest możliwość zweryfikowania czy 

obiekty, których nie można zburzyć ze względu na ochronę konserwatora zabytków są 

użytkowane, ponieważ część ludzi nie użytkuje budynków, nie może ich zburzyć, a musi 

płacić podatek od nieruchomości. 

 

Przewodniczący Komisji oznajmił, iż jest to bardzo ważne pytanie i on również poza 

komisją podnosił ten temat.  

 

Skarbnik oznajmił, iż problem dotyczy wszystkich gmin okolicznych i w żadnej takich ulg 

dodatkowych się nie stosuje, wiec on nie widzi zasadności takiego działania.  

 

Radny Tomasz Żarski oznajmił, że według niego nie da się zweryfikować, czy obiekt jest 

użytkowany, w większości gospodarstw jest, dlatego uważa, że nie powinno się stosować ulg 

wobec wszystkich właścicieli takich obiektów skoro problem dotyczył będzie tylko mniejszej  

części. 
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Wójt przytoczył treść art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z którego wynika, że 

jeżeli budynek jest wpisany do rejestru zabytków to z mocy prawa jest zwolniony  z podatku, 

natomiast jeżeli jest w nim prowadzona działalność gospodarcza to zwolnienia nie ma.  

 

Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, iż są budynki, które są wpisane do rejestru 

zabytków i właściciele dbają o nie, ale są tacy, którzy nie dbają i dodatkowo prowadzą w nich 

działalność, a wprowadzając ulgę da się możliwość do „kombinowania”. Natomiast jeżeli, 

kogoś faktycznie nie stać na zapłacenie podatku, może wystąpić do wójta o umorzenie.  

 

Magdalena Rzeczycka-Więckowska oznajmiła, iż należy zwrócić uwagę na wysoką stawkę 

podatku od nieruchomości dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Gmina chce 

ściągać przedsiębiorców i prowadzić do uatrakcyjnienia jej, ponieważ zwiększona liczba 

przedsiębiorców łączy się ze zwiększonymi wpływami do budżetu. Natomiast na dzień 

dzisiejszy podnosząc stawkę do maksymalnej stawki, nie zachęca się przedsiębiorców, 

dlatego należy się zastanowić, czy będzie to opłacalne dla gminy. Przedsiębiorcy dodatkowo 

zostaną obciążeni zmianami związanymi z wprowadzeniem nowego ładu i ich działalność 

będzie coraz mniej opłacalna. Dlatego Radna poprosiła, aby zastanowić się, czy 

wprowadzenie maksymalnej stawki podatku dla małych przedsiębiorców jest dobrym 

rozwiązaniem. Patrząc na następny punkt znajdujący się w porządku obrad można zauważyć, 

że już kolejny rok stosuje  się ulgę dla działalności związanych z transportem 

wielotonażowym i nasuwa się wniosek, że ten rodzaj działalności gospodarczej jest 

preferowany przez Radnych. Radna zawnioskowała, aby stawkę podatku od nieruchomości 

dla osób prowadzących działalność gospodarczą zastosować w wysokości 25,64 zł. 

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż nie będzie zabierać głosu przy omawianej uchwale, 

ponieważ sama prowadzi działalność gospodarczą i nie chce, aby ktoś jej zarzucił brak 

obiektywizmu. Natomiast w przypadku podatku od środków transportowych uważa, że 

obniżenie podatku miało przyczynić się do zachęcenia przedsiębiorców do prowadzenia 

działalności na terenie gminy, jednakże nie przyniosło to zakładanego efektu. 

 

Wójt oznajmił, iż odnosząc się do argumentacji Radnej Magdaleny Rzeczyckiej- 

Więckowskiej należy odpowiedzieć sobie na pytanie, co powoduje, że dana gmina staje się 

atrakcyjna dla potencjalnych mieszkańców oraz co jest na tyle atrakcyjne w gminie dla 

przedsiębiorców. Wójt jest zdania, że w jednym i drugim przypadku nie będą to podatki, 

ponieważ każdy, kto prowadzi działalność wie, że są one jednym z elementów 

kosztotwórczych, który zwraca sobie w produkcie, czy usłudze. W przypadku promocji 

gminy niestosowanie stawki maksymalnej ma swoje argumenty za, ale z drugiej strony czy 10 

gr jest pułapem, który ma jakieś znaczenie w tej kwestii. Natomiast Radna Krystyna Rajczyk 

słusznie zauważyła, że obniżenie podateku od środków transportowych nie sprawiło, że tych 

przedsiębiorców pojawiło się więcej.  
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Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, o ile pieniędzy mniej wpłynie do budżetu 

gminy jeżeli Rada przyjmie stawkę zaproponowaną przez Radną Magdalenę Rzeczycką-

Więckowską.  

 

Skarbnik udzielił informacji, iż przyjęcie proponowanej stawki określonej w projekcie 

uchwały spowoduje zwiększenie przypisu o kwotę 189 378 zł. Natomiast przyjęcie stawki 

zaproponowanej przez Radną spowoduje pomniejszenie tej kwoty o prawie 6 000 zł.   

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek Radnej Magdaleny Rzeczyckiej-

Więckowskiej. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska - przeciw 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – przeciw 

5. Ireneusz Kucner – przeciw 

6. Krystyna Podsiadło – wstrzymany 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. Renata Szostak – za 

9. Marian Tomkiewicz – przeciw 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – przeciw 

2. Zbigniew Łukasiewicz – przeciw  

3. Krystyna Podsiadło – wstrzymany 

4. Mirosława Porańczyk – wstrzymany 

5. Krystyna Rajczyk – wstrzymany 

6. Katarzyna Szafrańska – wstrzymany 

7. Renata Szostak – za  

8. Marian Tomkiewicz – przeciw 

9. Tomasz Żarski – przeciw.  

 

Wójt oznajmił, iż zaproponowano podwyższenie stawek podatków podobnie jak gminy 

ościenne, ponieważ tak jak wszystkie samorządy szukają pieniędzy. Jest to podyktowane tym, 

że gminy będą miały mniejsze dochody, subwencja oświatowa wzrasta nieadekwatnie do 

wzrostu kosztów, wzrośnie gaz, prąd, minimalna płaca. Te wszystkie elementy miały pływ na 

określenie proponowanych stawek.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z prośbą do Wójta, aby przy podejmowaniu decyzji  

o umorzeniach podatkowych kierował się rozważnością. Ponadto należy szukać rozwiązań, 

aby zmniejszyć kwotę zaległości.  

 



10 

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz oznajmił, iż dobrze aby Wójt przed podjęciem decyzji  

o umorzeniu konsultował z sołtysem, albo radnym z danej miejscowości  faktyczną sytuację 

danego podatnika. 

 

Wójt oznajmił, iż propozycja Radnego byłaby bardzo pomocna, jednak przepisy 

uniemożliwiają takie rozwiązania. Wójt dodał, że stara się być powściągliwy w decyzjach  

o umorzenia, jednak były sytuacje, które wynikały z COVID-19 i należało się do nich 

przychylić. Wójt poinformował, iż po powrocie pracownika z księgowości z urlopu 

macierzyńskiego nastąpi reorganizacja referatu w celu utworzenia jednego stanowiska, które 

będzie zajmowało się windykacją, aby działania te były skuteczniejsze.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Komisje projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie.  

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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - przeciw 

8. Renata Szostak – 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. Katarzyna Szafrańska – za  

7. Renata Szostak – za  

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 9 

Stanowisko do uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. (projekt 6) 

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik. 
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Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, dlaczego nie zaproponowano 

podniesienia stawek chociażby minimalnie, skoro wszystkie inne są podnoszone.  

 

Skarbnik odpowiedział na pytanie, że w obwieszczeniu podane są stawki maksymalne,  

a stawki obowiązujące w gminie Santok są wyższe niż w innych okolicznych gminach  

i gdyby obowiązujące stawki były niższe to zaproponowane zostałoby podwyższenie.  

 

Wójt oznajmił, iż stawki podane w projekcie uchwały są jedynie propozycją, Wójt nie 

narzuca stawek, a jedynie wychodzi z propozycją, aby Radni mogli się do czegoś odnieść, 

natomiast ostateczna decyzja należy do Rady Gminy.  

 

Radny Tomasz Żarski oznajmił, iż podnoszone są o 10% stawki dla mieszkańców, 15% 

stawki dla przedsiębiorców, więc Radny nie widzi powodu, aby nie podnieść również o 10% 

podatków od środków transportowych, tym bardziej iż od 3 lat te stawki nie były podnoszone.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska oznajmiła, iż zakładając, że wszyscy 

przedsiębiorcy są równi to stawki od środków transportowych również powinny być 

podniesione o 15%.  

 

Radny Tomasz Żarski oznajmił, iż przedsiębiorców od transportu dotkną także inne 

podwyżki podatkowe, a po poniesieniu stawek Gmina Santok będzie jedną z tych 

posiadających najwyższe stawki, dlatego proponuje podwyżkę o 10%. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, ile środków  wpłynęło do budżetu w roku 

2021 z tytułu podatku od środka transportowego. 

 

Skarbnik udzielił odpowiedzi, iż 166 000 tys. za 9 miesięcy roku 2021, czyli za pełny rok 

będzie ok 220 tys.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek Radnego Tomasz Żarskiego. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska - za 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – wstrzymany 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. Renata Szostak – za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 
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1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – wstrzymany  

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk – za  

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska – za  

7. Renata Szostak – za  

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały ze zmianami. 

Komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały ze zmianami.  

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska - za 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – wstrzymany 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. Renata Szostak – za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – wstrzymany  

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk – za  

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska – za  

7. Renata Szostak – za  

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 10 

Stanowisko do uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Santok na rok podatkowy 2021. (projekt 7)5 

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik. 

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż z podatku rolnego gmina ma wpływ ok 540 tys. zł i jest 

to kwota znacząca. Radny uważa, iż projekt uchwały jest lekceważący. Stawka powinna być 
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obniżona znacząco, albo pozostawiona na tym samym poziomie, ponieważ obniżka o 1 grosz 

jest nie do przyjęcia.  

 

Skarbnik poinformował, iż Rada ma prawo zdjąć uchwałę z porządku obrad i wtedy 

obowiązywać będą stawki określone w komunikacie.  

 

Radny Tadeusz Boczula złożył wniosek o nieobniżanie stawek podatku.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Komisje projekt uchwały zaopiniowały negatywnie.  

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula – przeciw 

2. Irena Furmańska - przeciw 

3. Justyna Haliczyn - przeciw  

4. Irena Kucharska – przeciw 

5. Ireneusz Kucner – wstrzymany 

6. Krystyna Podsiadło – przeciw 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - przeciw 

8. Renata Szostak – przeciw 

9. Marian Tomkiewicz – przeciw 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – wstrzymany 

2. Zbigniew Łukasiewicz – przeciw 

3. Krystyna Podsiadło – przeciw 

4. Mirosława Porańczyk – przeciw 

5. Krystyna Rajczyk – przeciw 

6. Katarzyna Szafrańska – przeciw 

7. Renata Szostak – przeciw 

8. Marian Tomkiewicz – przeciw 

9. Tomasz Żarski – przeciw.  

 

Ad. 11 

Stanowisko do uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako 

podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Santok na rok podatkowy 2021. 

(projekt 8) 

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Komisje projekt uchwały zaopiniowały negatywnie.  

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

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

3. Justyna Haliczyn - przeciw  

4. Irena Kucharska – przeciw 

5. Ireneusz Kucner – przeciw 

6. Krystyna Podsiadło – przeciw 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - przeciw 

8. Renata Szostak – przeciw 

9. Marian Tomkiewicz – przeciw 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – przeciw 

2. Zbigniew Łukasiewicz – przeciw 

3. Krystyna Podsiadło – przeciw 

4. Mirosława Porańczyk – przeciw 

5. Krystyna Rajczyk – przeciw 

6. Katarzyna Szafrańska – przeciw 

7. Renata Szostak – przeciw 

8. Marian Tomkiewicz – przeciw 

9. Tomasz Żarski – przeciw.  

 

Ad. 12 

Stanowisko do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. (projekt 11) 

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radny Tadeusz Boczula. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Komisje projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie.  

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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. Renata Szostak – 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. Katarzyna Szafrańska – za  

7. Renata Szostak – za  

8. Marian Tomkiewicz – za 

9. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 13 

Wolne wnioski i zapytania. 

 

Radna Krystyna Rajczyk ponowiła swoje pytania dotyczące informacji o lokalach 

komunalnych dla najbardziej potrzebujących: 

 ile osób czeka w kolejce na mieszkanie, 

 ile czasu czekają osoby na przydział, 

 czy jest prowadzony przegląd mieszkań pod kątem liczby osób faktycznie w nim 

zamieszkujących. 

 

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej Agnieszka Szymczak oznajmiła, iż potrzebuje 

więcej czasu, aby przygotować dla Radnej odpowiedzi na zadane pytania. W kwestii 

ostatniego pytania odpowiedziała, iż jest w Wawrowie przypadek, gdzie jedna osoba zajmuje 

duży lokal, jednak nie ma innego wolnego lokalu, do którego można było by przenieść tą 

osobę, nie ma również sytuacji, aby w którymś lokalu było zbyt dużo kolatorów. Na liście 

oczekujących jest 5 rodzin na lokale komunalne i 9 rodzin oczekuje na lokale socjalne  

z eksmisji.  

 

Wójt oznajmił, iż podnoszone kwestie mogą być uregulowanie w uchwale o wydawanie 

skierowań  na zawieranie  umów na lokale komunalne, ponieważ generalnie gmina nie ma 

obowiązku przyznawania lokali każdemu. Gmina ma obowiązek wydawania mieszkań 

osobom, które nie są w stanie zaspokoić potrzeb mieszkaniowych. Jednym z kryteriów 

przyznawania mieszkania jest dochód i regulując w zasadach, że jeżeli ktoś ma mieszkanie 

komunalne i jego dochód wzrasta to można mu mieszkanie odebrać lub w sytuacji kiedy 

zmienia się skład ilościowy rodziny np.. w mieszkaniu zostaje jedna osoba.  

 

Przewodniczący Komisji zgłosił, iż w Starym Polichnie na skrzyżowaniu ul. Cichej  

i Młyńskiej przechylona jest lampa. 

 

Radna Krystyna Podsiadło oznajmiła, iż zabrała stoły i ławki spod wiaty w parku, ponieważ 

są dewastowane, ponadto pobite są klosze od lap. Radna zawnioskowała, aby zastanowić się 

nad monitoringiem w parku.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy było wysyłane pismo do dyrektorów 

szkół w sprawie wynajmowania sal sportowych. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż pismo zostało wysłane i odbyło się spotkanie z dyrektorami, na 

którym ustalono, że dyrektorzy biorą odpowiedzialność za budynki, którymi zarządzają i sami 

będą decydować, czy udostępniać sale.  



16 

 

 

Ad. 14 

Zakończenie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 15
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 

 


