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Protokół nr 48/2022 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

Protokół nr 55/2022 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

14 lutego 2022r. 

 

 

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 wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze 

przetargu nieruchomości położonej w m. Santok na czas nieokreślony. (projekt 1)  

4. Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze 

przetargu nieruchomości położonej w m. Santok na czas nieokreślony. (projekt 2) 

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

czas nieokreślony, oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 

(projekt 3) 

6. Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym. (projekt 4) 

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

dzierżawy na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym. (projekt 5) 

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

w miejscowości Wawrów oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. (projekt 6) 

9. Stanowisko do uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej 

położonej  

w miejscowości Lipki Wielkie. (projekt 7) 

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

zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok obszaru położonego w 

miejscowości Czechów. (projekt 8) 

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

zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok obszaru położonego w 

miejscowości Wawrów. (projekt 9) 

12. Stanowisko do uchwały w sprawie udzielenia dotacji  z budżetu Gminy Santok na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków (projekt 10) 

13. Stanowisko do uchwały w sprawie przystąpienia gminy Santok do realizacji Programu 

„Korpusu Wsparcia Seniorów” na rok 2022. (projekt 11) 

14. Stanowisko do uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez podmioty, o których 

mowa w art. 70a ust. 3 a pkt 1, pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela oraz ustalenia formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie 

będzie przyznawane za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Santok w 2022 roku. (projekt 12) 

15. Stanowisko do uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Santok, którzy uczestniczyli 
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w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym 

przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Santok. (projekt 13) 

16. Stanowisko do uchwały w sprawie zmiany uchwały  nr XVI/152/2019 Rady Gminy 

Santok dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy 

Gminy Santok  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 

art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-

2023. (projekt 14) 

17. Stanowisko do uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji. (projekt 15) 

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

2022. (projekt 16) 

19. Stanowisko do uchwały w sprawie uznania skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Santoku za bezzasadną. (projekt 17) 

20. Wolne wnioski i zapytania. 

21. Zakończenie posiedzenia. 
 

Ad. 1  

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

12
35 

dokonał otwarcia posiedzenia wspólnej komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja 

Budżetu i Gospodarki uczestniczyła w 8 osobowym składzie (nieobecny Radny Marian 

Tomkiewicz). Komisja ds. Społecznych i Oświatowych uczestniczyła w 6 osobowym składzie 

(nieobecna Radna Katarzyna Szafrańska, Radny Marian Tomkiewicz, Radny Tomasz Żarski). 

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

Skarbnik Andrzej Szymczak, Przewodnicząca Rady Renata Nowosad, Kierownik ROA Alicja 

Cierach, Kierownik OPS Anita Łukowiak, Główny Specjalista ds. Gospodarki 

Nieruchomościami Katarzyna Kokocińska, Podinspektor ds. gospodarki komunalnej 

Agnieszka Szymczak, Inspektor ds. Gospodarki Przestrzennej Magdalena Zagróbka. 

 

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. Krystyna Podsiadło – za 

7. Renata Szostak – 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  

 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

Wójt zawnioskował o zmianę w porządku obrad polegająca na wprowadzeniu projektów: 

 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Santok nieruchomości 

zabudowanej oznaczonej nr dz. 627/1, obr. Santok (projekt 18)  

 uchwały w sprawie  przyjęcia stanowiska Rady Gminy Santok dotyczącego wsparcia 

Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w związku  

z usunięciem przez Ministra Zdrowia z Wojewódzkiego Planu Transformacji 

Województwa Lubuskiego na lata 2022-2026 strategicznych dla rozwoju i realizacji 

świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców północnej części województwa lubuskiego. 

(projekt 19). 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zmianę w porządku posiedzenia polegającą 

na wprowadzeniu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę 

Santok nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr dz. 627/1, obr. Santok (projekt 18)  

Komisje w drodze głosowania przyjęły zmianę w porządku 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. Krystyna Podsiadło – za 

7. Renata Szostak – 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  

 



4 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zmianę w porządku posiedzenia polegającą 

na wprowadzeniu projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Santok 

dotyczącego wsparcia Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.  

w związku z usunięciem przez Ministra Zdrowia z Wojewódzkiego Planu Transformacji 

Województwa Lubuskiego na lata 2022-2026 strategicznych dla rozwoju i realizacji 

świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców północnej części województwa lubuskiego. (projekt 

19). 

Komisje w drodze głosowania przyjęły zmianę w porządku 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. Krystyna Podsiadło – za 

7. Renata Szostak – 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  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie porządek obrad ze zmianami. 

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. Krystyna Podsiadło – za 

7. Renata Szostak – 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  

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze 

przetargu nieruchomości położonej w m. Santok na czas nieokreślony. (projekt 1)  

4. Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze 

przetargu nieruchomości położonej w m. Santok na czas nieokreślony. (projekt 2) 

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

czas nieokreślony, oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 

(projekt 3) 

6. Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym. (projekt 4) 

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

dzierżawy na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym. (projekt 5) 

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

w miejscowości Wawrów oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. (projekt 6) 

9. Stanowisko do uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej 

położonej  

w miejscowości Lipki Wielkie. (projekt 7) 

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

zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok obszaru położonego w 

miejscowości Czechów. (projekt 8) 

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

zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok obszaru położonego w 

miejscowości Wawrów. (projekt 9) 

12. Stanowisko do uchwały w sprawie udzielenia dotacji  z budżetu Gminy Santok na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków (projekt 10) 

13. Stanowisko do uchwały w sprawie przystąpienia gminy Santok do realizacji Programu 

„Korpusu Wsparcia Seniorów” na rok 2022. (projekt 11) 

14. Stanowisko do uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez podmioty, o których 

mowa w art. 70a ust. 3 a pkt 1, pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela oraz ustalenia formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie 

będzie przyznawane za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Santok w 2022 roku. (projekt 12) 

15. Stanowisko do uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Santok, którzy uczestniczyli 

w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym 

przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Santok. (projekt 13) 

16. Stanowisko do uchwały w sprawie zmiany uchwały  nr XVI/152/2019 Rady Gminy 

Santok dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy 

Gminy Santok  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 

art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-

2023. (projekt 14) 
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17. Stanowisko do uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji. (projekt 15) 

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

2022. (projekt 16) 

19. Stanowisko do uchwały w sprawie uznania skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Santoku za bezzasadną. (projekt 17) 

20. Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Santok 

nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr dz. 627/1, obr. Santok (projekt 18)  

21. Stanowisko do uchwały w sprawie  przyjęcia stanowiska Rady Gminy Santok 

dotyczącego wsparcia Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie 

Wlkp. w związku z usunięciem przez Ministra Zdrowia z Wojewódzkiego Planu 

Transformacji Województwa Lubuskiego na lata 2022-2026 strategicznych dla 

rozwoju i realizacji świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców północnej części 

województwa lubuskiego. (projekt 19). 

22. Wolne wnioski i zapytania. 

23. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 3 

Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu 

nieruchomości położonej w m. Santok na czas nieokreślony. (projekt 1)  

 

Projekt uchwały omówiła Podinspektor ds. gospodarki komunalnej Agnieszka Szymczak. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż w roku ubiegłym gmina zakupiła tę działkę  

i zwróciła się z pytaniem, jaka była wartość zakupu działki. Ponadto w uchwale dotyczącej 

zakupu był zapis, iż działka zostanie przeznaczona na realizację zadań własnych gminy,  

a okazuje się, iż gmina nie ma pomysłu na nieruchomość i chce oddać ją w dzierżawę osobie, 

która będzie prowadziła winnice.   

 

Przewodniczący Komisji oznajmił, iż pamięta jak przy zakupie działki było mówione o tym, 

iż prawdopodobnie działka będzie dzierżawiona.  

 

Wójt udzielił odpowiedzi, że działka kosztowała ok. 150 tys. zł. Natomiast działka miała 

uchwalony plan miejscowy, a Rada Gminy podjęła uchwałę o przystąpieniu do nowego planu 

miejscowego dla miejscowości Santok,  m.in. również w studium nad którym trwają  prace 

ten teren przeznaczony jest na tereny zieleni, do tej pory te tereny były przeznaczone na 

zabudowę. Po wprowadzeniu planu miejscowego właściciel miałby prawo wystąpić do gminy 

z roszczeniem odszkodowawczym, ponieważ z uwagi na zmianę jego przeznaczenia, wartość 

gruntów zmalała. Gmina musiałaby wypłacić odszkodowanie, a działka nadal byłaby 

własnością osoby prywatnej, dlatego został zaproponowany wykup działki, a widokowo jest 

to bardzo znaczący punkt dla gminy. Powstałe na omawianym terenie winnice idealnie 

wpasują się w krajobraz. Dzięki oddaniu tej nieruchomości w dzierżawę gmina będzie miała 

wpływ na sposób przeznaczenia, a alternatywą dla takiego rozwiązania byłoby pozostawienie 

działki w takim stanie w jakim się znajduje, czyli byłaby porośnięta krzakami.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy da się określić termin na jaki czas 

Wójt przewiduje dzierżawę.  
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Wójt oznajmił, iż do tematu należy podejść uczciwie, ponieważ jeżeli ktoś zainwestuje dużo 

pracy i pieniędzy w utworzenie winnicy to musi mieć czas, ale w umowie będzie wskazany 

termin na rozpoczęcie prac, termin na dojście do produkcji  i w momencie, kiedy będzie się 

już odbywała to można podnieść kwotę dzierżawy na odpowiednio wyższą. Wójt uważa, że 

umowa powinna być sporządzona na czas nieokreślony, ponieważ taki rodzaj działalności 

wymaga czasu.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, kto będzie dzierżawcą. 

 

Wójt oznajmił, iż nie ma jeszcze wskazanego dzierżawcy, ponieważ zostanie 

przeprowadzony przetarg ofertowy.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, jaką kwotę będzie uiszczał dzierżawca  

z tytułu dzierżawy. 

 

Wójt oznajmił, iż załącznikiem do przetargu będzie umowa i zanim zostanie on ogłoszony 

Wójt przedstawi treść umowy Komisji Budżetu i Gospodarki, aby Radni byli zorientowani. 

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska dołączyła do posiedzenia (godz. 13.30). Od 

tego momentu Komisja Budżetu i Gospodarki obraduje w składzie 8 osobowym. 

 

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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. Renata Szostak – 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  

 

Ad. 4 

Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu 

nieruchomości położonej w m. Santok na czas nieokreślony. (projekt 2) 

 

Projekt uchwały omówiła Podinspektor ds. gospodarki komunalnej Agnieszka Szymczak. 
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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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. Renata Szostak – 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  

 

 

Ad. 5 

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

nieokreślony, oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy. (projekt 3) 

 

Projekt uchwały omówiła Podinspektor ds. gospodarki komunalnej Agnieszka Szymczak. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy nie można by było sprzedać 

nieruchomości.  

 

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej Agnieszka Szymczak oznajmiła, iż gmina 

planuje wyjść z propozycją sprzedaży nieruchomości, ale decyzja będzie należała do 

dzierżawcy.  

 

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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. Renata Szostak – 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  

 

Ad. 6 

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

na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym. (projekt 4) 

 

Projekt uchwały omówiła Podinspektor ds. gospodarki komunalnej Agnieszka Szymczak. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy Wójt ma jakąś wizje co do omawianej 

6 ha działki. 

 

Wójt oznajmił, iż na chwile obecną chciałby, aby działka nie zarastała zielskiem. 

 

Radna Irena Furmańska zapytała, jaka będzie wysokość dzierżawy.  

 

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej Agnieszka Szymczak  udzieliła odpowiedzi, iż 

będzie to kwota 1 434 zł netto kwartalnie.  

 

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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. Renata Szostak – 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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Ad. 7 

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

na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym. (projekt 5) 

 

Projekt uchwały omówiła Podinspektor ds. gospodarki komunalnej Agnieszka Szymczak. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się  z pytaniem, jakie jest przeznaczenie nieruchomości.  

 

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej Agnieszka Szymczak udzieliła odpowiedzi, iż 

jest to działalność rolnicza.  

 

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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. Renata Szostak – 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  

 

 

Ad. 8 

Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego  

w miejscowości Wawrów oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. (projekt 6) 

 

Projekt uchwały omówiła Główny Specjalista ds. Gospodarki Nieruchomościami 

Katarzyna Kokocińska. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy do mieszkania przynależy również 

garaż. 

 

Główny Specjalista ds. Gospodarki Nieruchomościami Katarzyna Kokocińska udzieliła 

odpowiedzi, że w umowie najmu nie ma mowy o garażu.  

 

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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. Renata Szostak – 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  

 

 

Ad. 9 

Stanowisko do uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej  

w miejscowości Lipki Wielkie. (projekt 7) 

 

Projekt uchwały omówiła Główny Specjalista ds. Gospodarki Nieruchomościami 

Katarzyna Kokocińska. 

 

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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. Renata Szostak – 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  

 

Ad. 10 

Stanowisko do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok obszaru położonego w miejscowości 

Czechów. (projekt 8) 

 

Projekt uchwały omówiła Inspektor ds. Gospodarki Przestrzennej Magdalena Zagróbka. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, kto jest właścicielem wskazanych 

gruntów. 

 

Inspektor ds. Gospodarki Przestrzennej Magdalena Zagróbka odpowiedziała, iż są to 

grunty prywatne.  

 

Radna Irena Furmańska poprosiła o wskazanie na mapie, gdzie znajdują się omawiane 

działki. 

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska zwróciła się z pytaniem, czy las dzielący 

Janczewo od Czechowa jest objęty planem. 

 

Inspektor ds. Gospodarki Przestrzennej Magdalena Zagróbka odpowiedziała, że nie.  

 

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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. Renata Szostak – 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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Ad. 11 

Stanowisko do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok obszaru położonego w miejscowości 

Wawrów. (projekt 9) 

 

Projekt uchwały omówiła Inspektor ds. Gospodarki Przestrzennej Magdalena Zagróbka. 

 

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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. Renata Szostak – 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  

 

Ad. 12 

Stanowisko do uchwały w sprawie udzielenia dotacji  z budżetu Gminy Santok na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków (projekt 10) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż posiada kopię wniosku, na którym jest data 30 

września, czyli nie jest po terminie. Ponadto Radna zwróciła się z pytaniem do §1 

dotyczącego Santoka, ponieważ jeżeli dobrze pamięta to nie miało być remontu kościoła tylko 

dzwonnicy.  

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska oznajmiła, iż remont dotyczy dzwonnicy, ale 

traktowana jest jako kościół. Zakres rzeczowy przewidzianych prac we wniosku określa 

remont budynku kościoła w Santoku, który dotyczy dzwonnicy.  
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Radna Krystyna Rajczyk prosiła o ustalenie, czy wniosek, o którym powiedziała Radna 

Irena Furmańska  jest w terminie czy nie w terminie.  

 

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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - wstrzymany 

8. Renata Szostak – 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  

 

Ad. 13 

Stanowisko do uchwały w sprawie przystąpienia gminy Santok do realizacji Programu 

„Korpusu Wsparcia Seniorów” na rok 2022. (projekt 11) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż chciałaby usłyszeć więcej informacji na ten temat  

i zwróciła się z pytaniem, jak zamierza się rozwinąć program. 

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak oznajmiła, iż wsparcie seniorów odbywać się będzie np. 

poprzez robienie zakupów, umawianie do lekarza tak jak odbywało się to do tej pory. 

Niewiele osób skorzystało, bardzo uaktywniły się rodziny i pomoc sąsiedzka. Kolejną formą 

pomocy będą opaski z GPS, ale jeszcze nie wiadomo jak to ma funkcjonować, dla kogo 

zostaną przydzielone i jak je uzyskać.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, kto będzie realizował te zadania, czy będą 

to pracownicy OPS.  

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak udzieliła odpowiedzi, iż zadania z modułu 1 mogą być 

realizowane przez pracowników OPS, ponieważ stan kadrowy na to pozwala, natomiast do 

realizacji zadań z modułu 2 będzie musiała być dodatkowa osoba.  
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Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, ile jest osób objętych programem, które 

potrzebują pomocy 24/h.  

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak udzieliła odpowiedzi, iż na tę chwile nie ma zgłoszonych 

takich osób.  

 

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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. Renata Szostak – 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  

 

 

Ad. 14 

Stanowisko do uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

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

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

i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane za kształcenie 

nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Santok 

w 2022 roku. (projekt 12) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy środki przeznaczane na dokształcanie 

nauczycieli, są co roku wykorzystywane w całości. 

 

Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak udzieliła odpowiedzi, iż  nie zawsze są 

one wykorzystywane w 100%, w zeszłym roku było to 66%. 
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Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż już trzeci rok powtarza swoje stanowisko, które 

brzmi: plan dofinansowania nie jest aktem prawa miejscowego, ponieważ dotyczy wąskiego 

grona. Rada Gminy swoje stanowisko już zawarła zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy, czyli  

w ramach budżetu zabezpieczyła środki na dofinansowanie.  Radna powołując się na wyrok 

Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z 4 września 2019r. II SA/Go407/19 sygn.. akt  

z którym Nadzór Wojewody przez kilka lat walczył w tej sprawie i to co ustalił Nadzór było 

prawidłowe i wszystko zawarte jest w wyroku. Plan dofinansowania opracowuje Wójt. Radna 

poprosiła o przeanalizowanie wskazanego wyroku i udzielenie na sesji odpowiedzi, czy Rada 

Gminy może podjąć przedmiotową uchwałę.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy w roku 2021 Wojewoda 

zakwestionował podjętą w tej sprawie uchwałę. 

 

Z-ca Wójta odpowiedział, że nie.  

 

Wójt oznajmił, iż omawiana uchwała nie jest aktem prawa miejscowego tylko aktem 

kierownictwa wewnętrznego, dlatego że prawo miejscowe wymaga publikacji.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały 

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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. Renata Szostak – 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  

 

Ad. 15 

Stanowisko do uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Santok, którzy uczestniczyli 

w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez 

Państwową Straż Pożarną lub Gminę Santok. (projekt 13) 
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Projekt uchwały omówiła Kierownik ROA Alicja Cierach. 

 

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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. Renata Szostak – 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  

 

Ad. 16 

Stanowisko do uchwały w sprawie zmiany uchwały  nr XVI/152/2019 Rady Gminy Santok 

dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Santok   

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2023. (projekt 14) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik ROA Alicja Cierach. 

 

Radna Irena Furmańśka oznajmiła, iż chciało by się powiedzieć „nareszcie”, ponieważ 

wnioskowała już o takie rozwiązania w ubiegłej kadencji. Radna zwróciła się z pytaniem jak 

Wójt może decydować, które zgłoszone osoby będą uczestniczyły w pracy komisji 

konkursowej – a tak zapisane jest w uchwale.  

 

Kierownik ROA Alicja Cierach oznajmiła, iż zgodnie z ustawą komisję konkursową 

powołuje organ wykonawczy  jednostki samorządu terytorialnego. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż nie podoba jej się ten zapis, jest on wręcz 

niegrzeczny.  Radna zapytała o czym mówi art. 15 ust. 2d-f  ustawy o pożytku publicznym.  

 

Kierownik ROA Alicja Cierach oznajmiła, iż art. 15 ust. 2 mówi o tym, iż członkowie 

komisji konkursowej podlegają wyłączeniu zgodnie z art. 24 k.p.a.  
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Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały 

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 

 

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  

 

 

Ad. 17 

Stanowisko do uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji. (projekt 15) 

 

Projekt uchwały omówił Sekretarz w formie prezentacji multimedialnej. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż materiały, które otrzymała są nieczytelne i na sesje 

chciałaby otrzymać takie, z których wynika, że to jest Santok i Gralewo. Radna zwróciła się  

z pytaniem, dlaczego w przypadku komunikacji nie wskazano autobusów 216, a jeżeli tu są 

błędy to pewnie są one też gdzieś indziej i dla Radnej jest to niezrozumiałe. Np. Frekwencja 

w wyborach sołeckich 530 mieszkańców w Czechowie. a głosowało jedynie 55. Radna nie 

jest przekonana co do tego, że Gralewo jest aż tak zdegradowane, ponieważ  przez wiele 

kadencji Radny Tadeusz Boczula dbał o Gralewo.  

 

Sekretarz oznajmił, iż w diagnozie zapisano, iż analiza została wykonana według stanu na 

grudzień 2021r., a w tym czasie nie było jeszcze autobusu nr 216. Natomiast frekwencja  

w wyborach była obliczona na podstawie protokołów z wyborów sołeckich, którymi 

dysponuje Referat Organizacyjno-Administracyjny. Mapa dołączona do projektu uchwały jest 

w skali 1:5000, co jest wymogiem określony w ustawie, ale po to, aby było łatwiej 

zweryfikować obszar dołączono na stronie BIP mapę poglądową całego obszaru.  

 

Radna Irena Furmańska poprosiła, aby sprawy wyjaśniać bez złośliwości. Natomiast Radna 

nie będzie szukać materiałów na BIP, ponieważ jest to zadanie Sekretarza, aby materiały 
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dobrze przygotować i jest to uwaga również do Przewodniczącej Rady. Radna poprosiła 

Wójta, aby „utemperował” Sekretarza, ponieważ nawet uczestnicy spotkania w Czechowie 

zauważyli, że jest arogancki. 

 

Sekretarz poinformował, iż w ustawie jest wprost napisane, że mapa musi być sporządzona 

w skali 1:5000, więc Radna nie może wymagać innego dokumentu.  Z ostrożności nie dodano 

innej mapy, aby nie dać powodów do złożenia skargi na Wójta, iż nie dopełnił obowiązku 

ustawowego. Sekretarz dodał, iż nie dotarły do niego informacje, aby ktoś odebrał jego 

zachowanie jako nieodpowiednie, natomiast miał okazje wysłuchać dużo innych rzeczy 

dotyczących Radnych. 

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska oznajmiła, iż z materiałów w wynika,  

iż w Gralewie zdiagnozowano problemy w sferze technicznej i poprosiła o wyjaśnienie czego 

one dotyczą.  

 

Sekretarz udzielił odpowiedzi, iż chodzi o stan obiektów użyteczności publicznej. 

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska zwróciła się z pytaniem, jakie są dokładne 

plany związane z Gralewem w zakresie rewitalizacji.  

 

Sekretarz udzielił odpowiedzi, iż konkretne projekty zostaną ustalone w programie 

rewitalizacji, który będą uchwalać Radni.  

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż obszar zdegradowany i obszar przeznaczony do 

rewitalizacji nie ma nic wspólnego z funkcjonowaniem i  istnieniem  zmian budowanych 

przez wiele lat. Wiadomo, że Gralewo jest miejscowością popegeerowską i są miejsca, które 

wymagają dofinansowania. Poza Radna Ireną Furmańską nie widać żeby któryś Radny miał 

zastrzeżenia do uchwały.  

 

Radna Justyna Haliczyn opuściła posiedzenie komisji (godz. 14.30). Od tego momentu 

Komisja Budżetu i Gospodarki obradowała w 7 osobowym składzie.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – wstrzymany  

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

7. Renata Szostak – 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  

 

Ad. 18 

Stanowisko do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2022 

(projekt 16). 

 

Uchwałę 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. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

7. Renata Szostak – 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  

 

Ad. 19 

Stanowisko do uchwały w sprawie uznania skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Santoku za bezzasadną. (projekt 17). 

 

Projekt uchwały omówiła Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Irena 

Kucharska. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła uwagę, iż w treści uchwały jest błąd w dacie. Radna 

zwróciła się z pytaniem, co było powodem tego, że Kierownik OPS przeprowadziła wizytację 

w ……. . Radna oznajmiła, iż jest to kolejna skarga, która została przez komisję uznana za 
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bezzasadną, radna ma wątpliwości co do sposobu rozpatrzenia skargi, ponieważ oczekuje od 

komisje rzetelnego przeprowadzenia postępowania i wczucia się w temat. 

 

Przewodniczący Komisji wyraził zdanie, iż jeżeli chodzi o dobro dzieci to mniej  ważne  jest 

to, czy interwencja jest zasadna, czy nie, ale jakieś kroki należy podjąć, aby sprawdzić 

sytuację. 

 

Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Irena Kucharska poinformowała 

jakie czynności przeprowadzone zostały w związku z wpłynięciem donosu do OPS. 

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska oznajmiła, iż dobrze zna sytuację skarżących  

i problem polega na tym, iż ktoś niezadowolony z innej przyczyny, posługujący się fikcyjnym 

adresem, nieistniejącym na terenie gminy pisze donosy, które są nieprawdą. Skarżący są 

zbulwersowani, iż wszczęte zostało postępowanie i przyjechała policja. Radna zwróciła się  

z pytaniem, czy OPS nie wie, że na terenie gminy adresu wskazanego na doniesieniu nie ma. 

Jest to niestosowne, że informacja o doniesieniu została przekazywana dalej i z tego powodu 

dzieci w szkołach były szykanowane.  

 

Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż rozumie podejście Radnej Magdaleny Rzeczyckiej-

Więckowskiej jednak, nie zmienia to faktu, że donos wpłynął i nie było czasu na sprawdzenie 

jego poprawności formalnej. Kierownik OPS podjęła czynności na podstawie doniesienia  

o popełnieniu przestępstwa i Kierownik miała podstawy do przeprowadzenia czynności. 

Przewodnicząca dodała, że bardzo dobrze, że nic się nie działo i okazało się, że donos był 

bezpodstawny, ale w momencie, kiedy wydarzyłoby się nieszczęście to odpowiadałaby 

Kierownik OPS.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska zwróciła się z pytaniem, dlaczego nie wezwano 

skarżącego, aby przedstawił swoją wersję. Radna poprosiła, aby komisja jeszcze raz wszczęła 

i przeprowadziła postępowanie w tej sprawie.  

 

Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Irena Kucharska poinformowała, że 

każdy może mieć odmienne zdanie w tej sprawie, ale Kierownik OPS wypełniała swoje 

obowiązki w trosce o dobro dzieci.  

 

Radna Irena Furmańska poprosiła o przedstawienie treści protokołu z wizyty pracowników 

OPS, na którego podstawie Kierownik OPS powiadomiła policję.  

 

Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Irena Kucharska odczytała treść 

protokołu.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, dlaczego Komisja nie wysłuchała 

Skarżącego. Nic nie wskazuje na to, że zostało popełnione przestępstwo, nie wysłuchano 
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drugiej strony, nikt nie pofatygował się, aby sprawdzić dane podane w donosie. Radna 

oczekuje wyjaśnień.  

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz oznajmił, iż stanowisko zawarte w uchwale oparte jest na 

opinii Pani Mecenas, każda osoba dorosła widząc krzywdę dziecka powinna reagować. 

Kierownik OPS działała zgodnie z procedurami. Radny wyraził zdanie, iż działanie 

Kierownika OPS było uzasadnione i prawidłowe. Gdyby Pani Kierownik OPS pozostała 

bezczynna, a zadziałaby się krzywda dzieciom to jest ona pierwsza pociągnięta do 

odpowiedzialności.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska oznajmiła, iż przez to, że sprawa została 

skierowana dalej, skarżący były ciągani przez 3 miesiące po różnych instytucjach, z dziećmi 

mają problem, ponieważ sytuacja została przekazana na zewnątrz. Radna oznajmiła, iż jest to 

pierwsza sytuacja, kiedy komisja nie wysłuchała skarżących. Ktoś kto napisał doniesienie 

posłużył się dziećmi i jest to okropne. Przez 16 lat funkcjonowania ………………… nigdy 

takiej sytuacji nie było. To jest dobra rodzina, a przez tą sytuacje dzieci cierpią i boją się, że 

ktoś ich stamtąd zabierze.  

 

Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż przedmiotem uchwały i przedmiotem pracy komisji jest 

zbadanie, czy Kierownik OPS działała w ramach swoich kompetencji i tak naprawdę to co 

miałoby wnieść wysłuchanie skarżących w tej kwestii. Liczyły się fakty i zbadanie, czy 

działała zgodnie z prawem.  

 

Przewodniczący Komisji oznajmił, iż zgadza się z Przewodniczącą Rady i dodał, że Rada 

nie może odpowiadać za działanie innych organów wobec skarżących. 

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska postawiła wniosek o wycofanie projektu 

uchwały i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Komisję Skarg Wniosków  

i Petycji.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż prosi, aby w tym wniosku uwzględnić również 

kwestię, które prosiła wyjaśnić.  

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz złożył wniosek przeciwstawny o poddanie pod głosowanie 

projektu uchwały w obecnym kształcie.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek złożony przez Radnego Zbigniewa 

Łukasiewicza, ponieważ jest wnioskiem dalej idącym. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – przeciw  

3. Irena Kucharska – za 
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4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – przeciw 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - przeciw 

7. Renata Szostak – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za  

3. Krystyna Podsiadło - przeciw 

4. Mirosława Porańczyk - wstrzymany 

5. Krystyna Rajczyk – przeciw  

6. Renata Szostak – za  

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, czy nad tą sprawą pracuje starostwo. 

  

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż sprawa została przekazana, ale wyników sprawy 

nie zna. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały ze zmianą. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – przeciw  

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – przeciw 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - przeciw 

7. Renata Szostak – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za  

3. Krystyna Podsiadło - przeciw 

4. Mirosława Porańczyk - wstrzymany 

5. Krystyna Rajczyk – przeciw 

6. Renata Szostak – za  

 

Ad. 20 

Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Santok 

nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr dz. 627/1, obr. Santok (projekt 18).  

 

Uchwałę omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska. 

 



24 

 

Wójt oznajmił, iż nie wykona żadnych działań dopóki nie dostanie zgody Rady Gminy, grunt 

zostanie wyceniony przez rzeczoznawcę.  

 

Radny Tadeusz Boczula wyraził zdanie, iż należy przystąpić do wykupienia wskazanej 

nieruchomości. 

 

Radna Renata Szostak także wyraziła zdanie, iż popiera te działania i również jest za tym, 

aby ta działka należała do gminy. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż również popiera inicjatywę.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – za  

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

7. Renata Szostak – 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  

 

Ad. 21 

Stanowisko do uchwały w sprawie  przyjęcia stanowiska Rady Gminy Santok dotyczącego 

wsparcia Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w związku  

z usunięciem przez Ministra Zdrowia z Wojewódzkiego Planu Transformacji Województwa 

Lubuskiego na lata 2022-2026 strategicznych dla rozwoju i realizacji świadczeń 

zdrowotnych dla mieszkańców północnej części województwa lubuskiego. (projekt 19). 

 

Uchwałę omówiła Kierownik ROA Alicja Cierach. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – za  

3. Irena Kucharska – za 
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4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

7. Renata Szostak – 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  

 

Ad. 22 

Wolne wnioski i zapytania. 

 

Radna Renata Szostak poprosiła o informację, jak wygląda sprawa z biogazownią. 

 

Wójt poinformował, iż inwestor złożył odwołanie do SKO od decyzji w sprawie 

niewyrażenia zgody na wydanie warunków zabudowy. 

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska zwróciła się z pytaniem, co dzieje się  

w sprawie chodnika w Janczewie, czy starostwo czyni jakieś działania. 

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska udzieliła odpowiedzi, że  dzisiaj rano otrzymała 

porozumienie ze starostwa dotyczące tej inwestycji budowy chodnika wzdłuż drogi  

w kierunku Zdroiska – etap I oraz porozumienie w sprawie budowy odwodnienia. Kierownik 

postara się do sesji przygotować projektu uchwał.  

 

Radna Irena Furmańska opuściła posiedzenie komisji  (godz.  16,10). Od tego momentu 

Komisja Budżetu i Gospodarki obradowała w 6 osobowym składzie. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, co Sekretarz miał na myśli mówiąc  

o tym, że na spotkaniu słyszał jakieś opinie o Radnych. 

 

Sekretarz oznajmił, iż podczas spotkania z przedstawicielami starostwa i policji osoba, która 

zainicjowała spotkanie na wstępie wygłosiła publiczne przemówienie podczas którego 

odniosła się do pracy wójta jak i radnych z wyłączeniem Radnej Ireny Furmańskiej, że radni 

podnoszą tylko „łapki”, pojawiają się po to żeby uzyskać 400 zł.   

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska oznajmiła, iż również uczestniczyła w spotkaniu  

i potwierdza to, o czym powiedział Sekretarz. Kierownik RRG dodała, że zweryfikowała 

pytanie Radny Krystyny Rajczyk zadane  przy omawianiu projektu nr  i wniosek był w 

terminie. 

 

Radna Irena Kucharska odniosła się do rozpatrywanej skargi i poinformowała, że Komisja 

zbadała procedurę  czy postępowanie Kierownika OPS było zgodne z przepisami, natomiast 
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donos i kwestie w nim zawarte rozpatrywane były przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie.  

 

Magdalena Rzeczycka-Więckowska oznajmiła, iż PCPR sprawę rozpatrzyło i okazało się, 

że zarzuty były bezpodstawne. Według Radnej dużym błędem było to, że nikt nie sprawdził, 

iż dane adresata donosu są fałszywe. Skarżący poddają pod wątpliwość etyczne zachowanie 

Kierownika OPS.  

 

Ad. 23 

Zakończenie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 16
30

 posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji ds. Społecznych 

 i Oświatowych.  

 

Protokolant             Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

 

Joanna Krystosik                           Zbigniew Łukasiewicz 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 

 

                Ireneusz Kucner 

 

 


