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Protokół nr 49/2022 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

Protokół nr 56/2022 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

28 marca 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. Informacja z działalności pracy Komisji  Budżetu i Gospodarki za rok 2021. 

4. Informacja z działalności pracy Komisji  ds. Społecznych i Oświatowych  za rok 2021. 

5. Podsumowanie ferii zimowych organizowanych przez CKiR w 2022r. 

6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2021r.  

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 

2021r. 

8. Sprawy bieżące OPS i ŚDS. 

9. Informacja o działalności Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w 2021r. 

10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego  

w roku 2021. 

11. Stanowisko do uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Santok na 

lata 2022-2025 (projekt 1) 

12. Stanowisko do uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii 

Rozwoju Gminy Santok na lata 2023- 2030 oraz określenia szczegółowego trybu 

i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. (projekt 2) 

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

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Santok na lata  2023-2030. (projekt 3) 

14. Stanowisko do uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa 

Gminy Santok w Stowarzyszeniu Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa 

Działania z siedzibą w Sulęcinie w okresie programowania 2021 – 2027. (projekt 4) 

15. Stanowisko do uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 

Janczewo. (projekt 5) 

16. Stanowisko do uchwały w sprawie w sprawie nadania imienia stadionowi mini 

żużlowemu  

w Wawrowie (projekt 6) 

17. Stanowisko do uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

przejęcie przez Gminę Santok prawa własności nieruchomości oznaczonej nr ewid. 

działki 135/196 położonej w obrębie Wawrów, gm. Santok. (projekt 7) 
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18. Stanowisko do uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez 

Gminę Santok nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 111/15, obr. Santok. 

(projekt 8) 

19. Stanowisko do uchwały w sprawie w sprawie sprzedaży nieruchomości 

niezabudowanych położonych w miejscowości Gralewo. (projekt 9) 

20. Stanowisko do uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Santok na rok 2022. (projekt 10) 

21. Stanowisko do uchwały w sprawie w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia 

handlu  

w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz ustalenia regulaminu 

prowadzenia handlu w piątki i soboty  przez rolników i ich domowników  na 

wyznaczonych miejscach (projekt 11) 

22. Stanowisko do uchwały w sprawie w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania  

i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Santok oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 

nieoznaczony, a także upoważnienia Wójta w tym zakresie. (projekt 12) 

23. Stanowisko do uchwały w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w gminie Santok w rejonie linii kolejowej w miejscowości 

Płomykowo. (projekt 13) 

24. Stanowisko do uchwały w sprawie w sprawie  utworzenia Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego  

w Lipkach Wielkich oraz nadania aktu założycielskiego i statutu. (projekt 14) 

25. Stanowisko do uchwały w sprawie w sprawie  utworzenia Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego  

w Santoku oraz nadania aktu założycielskiego i statutu. (projekt 15) 

26. Stanowisko do uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Santok na rok 2022. (projekt 16) 

27. Stanowisko do uchwały w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2022-2038 (projekt 17) 

28. Wolne wnioski i zapytania. 

29. Zakończenie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1  

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

12
05 

dokonał otwarcia posiedzenia wspólnej komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja 

Budżetu i Gospodarki uczestniczyła w 8 osobowym składzie (nieobecna Radna Magdalena 

Rzeczycka-Więckowska). Komisja ds. Społecznych i Oświatowych uczestniczyła w 8 

osobowym składzie (nieobecna Radna Mirosława Porańczyk). 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 
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Kokocińska, Inspektor ds. Gospodarki Przestrzennej Magdalena Zagróbka, przedstawiciel 

biura projektowego ROMAX Roman Ropela. 

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 

zaproponował siebie, jako osobę prowadzącą posiedzenie Komisji. 

Komisje w drodze głosowania wybrały Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych  

i Oświatowych Zbigniewa Łukasiewicza na osobę prowadzącą posiedzenie. 

Wyniki głosowania 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za  

3. Krystyna Podsiadło - za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska - za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz - za 

8. Tomasz Żarski - za 

 

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. Marian Tomkiewicz – za  

 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Komisji zaproponował zmianę w porządku posiedzenia polegającą na 

zamianie kolejności pkt 23 jako pkt 3 porządku posiedzenia.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zaproponowaną zmianę w porządku 

posiedzenia. 

Komisje w drodze głosowania przyjęły zmianę w porządku posiedzenia. 

Wyniki głosowania 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za  
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3. Krystyna Podsiadło - za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska - za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz - za 

8. Tomasz Żarski - za 

 

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. Marian Tomkiewicz – za  

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Stanowisko do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w gminie Santok w rejonie linii kolejowej w miejscowości 

Płomykowo. (projekt 13) 

4. Informacja z działalności pracy Komisji  Budżetu i Gospodarki za rok 2021. 

5. Informacja z działalności pracy Komisji  ds. Społecznych i Oświatowych  za rok 2021. 

6. Podsumowanie ferii zimowych organizowanych przez CKiR w 2022r. 

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2021r.  

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 

2021r. 

9. Sprawy bieżące OPS i ŚDS. 

10. Informacja o działalności Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w 2021r. 

11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego w roku 2021. 

12. Stanowisko do uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Santok na 

lata 2022-2025 (projekt 1) 

13. Stanowisko do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju 

Gminy Santok na lata 2023- 2030 oraz określenia szczegółowego trybu 

i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. (projekt 2) 

14. Stanowisko do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Santok na lata  2023-2030. (projekt 3) 
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15. Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy 

Santok w Stowarzyszeniu Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania 

z siedzibą w Sulęcinie w okresie programowania 2021 – 2027. (projekt 4) 

16. Stanowisko do uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo. 

(projekt 5) 

17. Stanowisko do uchwały w sprawie nadania imienia stadionowi mini żużlowemu w 

Wawrowie (projekt 6) 

18. Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez 

Gminę Santok prawa własności nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki 135/196 

położonej w obrębie Wawrów, gm. Santok. (projekt 7) 

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

nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 111/15, obr. Santok. (projekt 8) 

20. Stanowisko do uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych 

położonych w miejscowości Gralewo. (projekt 9) 

21. Stanowisko do uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na 

rok 2022. (projekt 10) 

22. Stanowisko do uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu  

w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz ustalenia regulaminu 

prowadzenia handlu w piątki i soboty  przez rolników i ich domowników  na 

wyznaczonych miejscach (projekt 11) 

23. Stanowisko do uchwały w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania  

i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Santok oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 

nieoznaczony, a także upoważnienia Wójta w tym zakresie. (projekt 12) 

24. Stanowisko do uchwały w sprawie  utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Lipkach Wielkich oraz nadania aktu założycielskiego i statutu. (projekt 14) 

25. Stanowisko do uchwały w sprawie  utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Santoku oraz nadania aktu założycielskiego i statutu. (projekt 15) 

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

2022. (projekt 16) 

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

2022-2038 (projekt 17) 

28. Wolne wnioski i zapytania. 

29. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie porządek obrad ze zmianami. 

Komisje w drodze głosowania przyjęły porządek posiedzenia. 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za  

3. Krystyna Podsiadło - za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska - za 
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6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz - za 

8. Tomasz Żarski - za 

 

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. Marian Tomkiewicz – za  

 

Ad. 3 

Stanowisko do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

gminie Santok w rejonie linii kolejowej w miejscowości Płomykowo. (projekt 13) 

 

Projekt uchwały omówił przedstawiciel biura projektowego ROMAX Roman Ropela. 

 

Radna Irena Furmańska podziękowała za czytelne przedstawienie tematu. 

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż do przedłożonego projektu uchwały uwag nie ma, 

jednak jego zdanie w tym temacie jest niezmienne i biorąc pod uwagę obecną politykę  

i wysokie ceny paliwa tym bardziej uważa, że inicjatywa jest słuszna. 

 

Radna Renata Szostak oznajmiła, iż jako mieszkanka Płomykowa i przedstawicielka tej 

społeczności będzie bardzo wdzięczna, jeżeli Radni podejmą przedłożony projekt uchwały. 

 

Przedstawiciel biura projektowego ROMAX Roman Ropela oznajmił, iż gdyby inwestor 

podszedł do inwestycji rzetelnie i w odpowiednim czasie przedstawił opracowania i operaty, 

które mogłyby przekonać gminę i mieszkańców, być może dyskusja byłaby inna.  

 

Wójt oznajmił, iż idea tworzenia źródeł odnawialnych jest słuszna i potrzebna, jednak gdyby 

chęć prowadzenia takiej inwestycji była jawna i wszyscy uczestnicy oraz sąsiedzi byli 

informowani, to mogłoby być inaczej. Natomiast problemem jest to, iż gmina dowiaduje się, 

że coś ma powstać, a nikt nie liczy się z sąsiadami. Inwestorzy nie powinni mieć żalu do 

gminy, ponieważ zwiększył się obszar, na którym mogą powstawać takie inwestycje. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania przyjęły projekt uchwały. 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 
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2. Zbigniew Łukasiewicz – za  

3. Krystyna Podsiadło - za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska - za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz - za 

8. Tomasz Żarski - za 

 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula – przeciw 

2. Irena Furmańska – za  

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Renata Szostak – za 

8. Marian Tomkiewicz – za  

 

Ad. 4 

Informacja z działalności pracy Komisji  Budżetu i Gospodarki za rok 2021. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożoną informację. 

Wyniki głosowania. 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – za  

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Renata Szostak – za 

8. Marian Tomkiewicz – za  

 

Ad. 5 

Informacja z działalności pracy Komisji  ds. Społecznych i Oświatowych  za rok 2021. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożoną informację. 

Wyniki głosowania. 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za  

3. Krystyna Podsiadło - za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska - za 
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6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz - za 

8. Tomasz Żarski - za 

 

Ad. 6 

Podsumowanie ferii zimowych organizowanych przez CKiR w 2022r. 

 

Informację przedstawiła Dyrektor GOK Sylwia dobrzyńska. 

 

Ad. 7 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2021r.  

 

Sprawozdanie omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, jakie pismo procesowe musiała uzupełnić 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak udzieliła odpowiedzi, że Gminna Komisja na 

posiedzeniach podejmuje decyzje dotyczące osób, które są wysyłane do sądu i innych 

instytucji i jedno z nich wymagało uzupełnienia.  

 

Radna Irena Furmańska poprosiła, aby rozwinąć temat warsztatów dotyczących 

odbudowania relacji wzmocnienia kompetencji społecznych na kwotę 7 320 zł.  

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak oznajmiła, iż były to warsztaty dla dzieci w szkołach, 

które miały związek z czasem covidowym. Warsztaty zostały przeprowadzone w każdej 

szkole na terenie gminy. Warsztaty miały na celu ułatwić przywrócenie umiejętności 

nabywania relacji „twarzą w twarz” między uczniami, a także mówienia o emocjach. 

Warsztaty były trafne i potrzebne. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożone sprawozdanie. 

Komisje w drodze głosowania zaopiniowały sprawozdanie pozytywnie. 

Wyniki głosowania. 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za  

3. Krystyna Podsiadło - za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska - za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz - za 

8. Tomasz Żarski - za 

 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – za  
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3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Renata Szostak – za 

8. Marian Tomkiewicz – za  

 

Ad. 8 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021r. 

 

Sprawozdanie omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożone sprawozdanie. 

Komisje w drodze głosowania zaopiniowały sprawozdanie pozytywnie. 

Wyniki głosowania. 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za  

3. Krystyna Podsiadło - za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska - za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz - za 

8. Tomasz Żarski - za 

 

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. Marian Tomkiewicz – za  

 

Ad. 9 

Sprawy bieżące OPS i ŚDS. 

 

Informację z działalności OPS Przedstawiła Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy zgłoszenia do CPPR dokonuje tylko 

OPS oraz zapytała, ilu jest obywateli Ukrainy na terenie gminy. 

 



10 

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak udzieliła odpowiedzi, iż zgłoszenia o asystenta rodziny 

robi OPS na podstawie rozeznania. Natomiast pytanie dotyczące ilości obywateli Ukrainy 

powinny być skierowane do USC. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż w takim razie prosi, aby przygotować jej informację 

z USC. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy asystent rodziny ma obowiązek 

informować rodzinę o wizycie. 

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak oznajmiła, że jeżeli rodzina jest problematyczna to 

zdarzają się wizyty niezapowiedziane, ale przeważnie odbywa się to zgodnie ze wspólnie 

określonym harmonogramem.  

 

Informację z działalności ŚDS Przedstawiła Kierownik ŚDS Jowita Leszkiewicz. 

 

Ad. 10 

Informacja o działalności Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w 2021r. 

 

Informację o działalności  Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w 2021r. przedstawił 

Kierownik GZUK Łukasz Bak. 

Informacje przedstawiono w formie prezentacji multimedialnej. 

 

Radny Ireneusz Kucner zwrócił się z pytaniem, czy problem w Ludzisławicach dotyczący 

pompy i studni jest spójny, czy zasilanie pomp czujnikami można modernizować teraz,  

a studnie głębinową później.  

 

Kierownik GZUK Łukasz Bak udzielił odpowiedzi, że jest możliwość podziału zadania.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, skąd różnica, ponieważ wskazuje się  

w prezentacji, iż zadłużenie wynosi ponad 36 tys., a wpływy ok 84 tys. 

 

Kierownik GZUK Łukasz Bak udzielił odpowiedzi, iż są to wpływy po działaniach 

związanych z windykacją. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, ile kar wystawiono mieszkańcom z tytułu 

bezumownego korzystania z wody. 

 

Kierownik GZUK Łukasz Bak udzielił odpowiedzi, że nie nałożono jeszcze żadnej kary. 

Wszystkie posesje, które nie miały podpisanej umowy w wyniku kontroli, zostały podpisane. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, dlaczego Czechów jest tak brudny. 

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż przekazana informacja wskazuje, że wszystkie 

działania idą w dobrym kierunku, a  w czasie istnienia GZUK nie da się rozwiązać wszystkich 

„bolączek”. Unowocześnienie i modernizacja spowodują osiągalny wynik ekonomiczny. 

Sama ściągalność opłat za usługi przez GZUK to nie jest jedyne zadanie.   
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Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy podczas przeprowadzonych kontroli 

spotkano się z nieszczelnymi szambami 

 

Kierownik GZUK Łukasz Bak udzielił odpowiedzi, że nie jest w stanie sprawdzić 

szczelności szamba, które nie jest puste. Kontrole polegają na przedkładaniu rachunków za 

wywóz nieczystości. Natomiast udzielając odpowiedzi na ostatnie pytanie Radnej Ireny 

Furmańskiej Kierownik odpowiedział, że nie wiedział, że aż tak brudno jest w Czechowie,  

a jest tam dość często i jest w stałym kontakcie z Panią Sołtys.  

 

Wójt oznajmił, iż nie uważa żeby Czechów w jakimkolwiek stopniu odbiegał od pozostałych 

miejscowości w gminie. Natomiast główne drogi, które przebiegają przez Czechów to drogi 

powiatowe i za ich uporządkowanie odpowiada powiat.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy byłoby dużym problemem, aby na 

trasie od stadionu żużlowego do Wawrowa dolnego zamontować dwie ławki. 

 

Kierownik GZUK Łukasz Bak poinformował, iż to nie jest problem, ale jest to teren  

w pasie drogi powiatowej. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż w takim razie gmina powinna dogadać się  

z powiatem, aby mieszkańcy Czechowa nie chodzili po brudnych ulicach.  

 

Ad. 11 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego  

w roku 2021. 

 

Sprawozdanie omówiła Główna Księgowa CUW Małgorzata Wołoszczuk. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy podane w tabelach wynagrodzenia to 

są średnie wynagrodzenia otrzymywane przez  nauczycieli.   

 

Główna Księgowa CUW Małgorzata Wołoszczuk udzieliła odpowiedzi, iż są to średnie 

wynagrodzenia brutto nauczycieli w zależności od stopnia awansu zawodowego w gminie 

Santok.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożone sprawozdanie. 

Komisje w drodze głosowania zaopiniowały sprawozdanie pozytywnie. 

Wyniki głosowania. 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za  

3. Krystyna Podsiadło - za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska - za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz - za 

8. Tomasz Żarski - za 
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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. Marian Tomkiewicz – za  

 

Ad. 12 

Stanowisko do uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Santok na lata 

2022-2025 (projekt 1) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Wyniki głosowania. 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za  

3. Krystyna Podsiadło - za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska - za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz - za 

8. Tomasz Żarski - za 

 

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. Marian Tomkiewicz – za  
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Ad. 13 

Stanowisko do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy 

Santok na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 

opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. (projekt 2) 

 

Projekt uchwały omówił Sekretarz. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Wyniki głosowania. 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za  

3. Krystyna Podsiadło - za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska - za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz - za 

8. Tomasz Żarski - za 

 

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. Marian Tomkiewicz – za  

 

Ad. 14 

Stanowisko do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Santok na lata  2023-2030. (projekt 3) 

Projekt uchwały omówił Sekretarz. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt. 

Komisje w drodze głosowania pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Wyniki głosowania. 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za  

3. Krystyna Podsiadło - za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska - za 



14 

 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz - za 

8. Tomasz Żarski - za 

 

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. Marian Tomkiewicz – za  

 

Ad. 15 

Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Santok 

w Stowarzyszeniu Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania z siedzibą 

w Sulęcinie w okresie programowania 2021 – 2027. (projekt 4) 

Projekt uchwały omówił Sekretarz. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt. 

Komisje w drodze głosowania pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Wyniki głosowania. 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za  

3. Krystyna Podsiadło - za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska - za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz - za 

8. Tomasz Żarski - za 

 

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. Marian Tomkiewicz – za  
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Ad. 16 

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

5) 

Projekt uchwały omówiła Z-ca Kierownika RRG Katarzyna Kokocińska. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż rozumie, że zarządcą drogi będzie osoba prywatna. 

 

Z-ca Kierownika RRG Katarzyna Kokocińska udzieliła odpowiedzi, że tak. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt. 

Komisje w drodze głosowania pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Wyniki głosowania. 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za  

3. Krystyna Podsiadło - za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska - za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz - za 

8. Tomasz Żarski - za 

 

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. Marian Tomkiewicz – za  

 

Ad. 17 

Stanowisko do uchwały w sprawie nadania imienia stadionowi mini żużlowemu  

w Wawrowie (projekt 6) 

Projekt uchwały omówił Wójt. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, jacy mieszkańcy zwracali się z wnioskiem 

o nadanie imienia. Radna poprosiła, aby na ten temat wypowiedzieli się również obecni Radni 

z Wawrowa. 

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż rzadko się zdarza, że obiektom nadaje się imiona osób, 

które żyją i funkcjonują w społeczności lokalnej. Radny zna historię powstawania stadionu  

i wspierał działalność Janusza Woźnego. Radny będzie głosował za przyjęciem uchwały, ale 
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jego uwaga jest taka, iż nazwiska powinny być zamienione miejscami na tabliczce, ponieważ 

według niego Janusz Woźny miał większy wkład w powstanie stadionu. 

 

Radny Ireneusz Kucner oznajmił, iż popiera wniosek Radnego Tadeusza Boczuli. 

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż temat nadania imienia żyje już długi czas wśród 

mieszkańców, ponieważ Pan Janusz Woźny jest bardzo skromną osobą i długi czas nie chciał 

się zgodzić na nazwanie stadionu jego imieniem. 

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz oznajmił, iż jest za tym, aby kolejność nazwisk na tabliczce 

pozostawić bez zmian.  

 

Radny Marian Tomkiewicz oznajmił, iż uczestniczy w komitecie organizacyjnym imprezy 

związanej z nadaniem imienia i popiera inicjatywę.  

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż uważa, że powinno się honorować ludzi i ich zasługi 

dopóki żyją.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż zna Pana Janusza Woźnego osobiście i nie ma nic do 

jego osoby, a chodziło jej o to, czy temat został nagłośniony w Wawrowie, aby mieszkańcy 

mieli świadomość i powinno być to skonsultowane w mieszkańcami. 

 

Radny Marian Tomkiewicz oznajmił, iż Radna Krystyna Rajczyk nie jest jedyną 

wnioskodawczynią nadania imienia dla stadionu. 

 

Wójt oznajmił, iż w organizację uroczystości zaangażowani zostali przedstawiciele różnych 

grup społecznych takich jak strażacy, KGW, Sołtys, Rada Sołecka, stowarzyszenia oraz 

Radni. Do Wójta nie dotarły żadne głosy sprzeciwiające się inicjatywie. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt. 

Komisje w drodze głosowania pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Wyniki głosowania. 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za  

3. Krystyna Podsiadło - za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska - za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz - za 

8. Tomasz Żarski - za 

 

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. Renata Szostak – za 

8. Marian Tomkiewicz – za  

 

Ad. 18 

Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę 

Santok prawa własności nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki 135/196 położonej w 

obrębie Wawrów, gm. Santok. (projekt 7) 

Projekt uchwały omówiła Z-ca Kierownika RRG Katarzyna Kokocińska. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt. 

Komisje w drodze głosowania pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Wyniki głosowania. 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za  

3. Krystyna Podsiadło - za 

4. Krystyna Rajczyk – nieobecna podczas głosowania 

5. Katarzyna Szafrańska - za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz - za 

8. Tomasz Żarski - za 

 

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. Renata Szostak – za 

7. Marian Tomkiewicz – za  

 

Radna Justyna Haliczyn opuściła posiedzenie (godz. 14.40). Od tego momentu Komisja 

Budżetu i Gospodarki obradowała w 6 osobowym składzie. 

 

Przewodniczący ogłosił przerwę (godz. 14.45). Po przerwie (godz. 15.00) kontynuowano 

obrady zgodnie z porządkiem posiedzenia. 

 

Ad. 19 

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

nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 111/15, obr. Santok. (projekt 8) 
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Projekt uchwały omówiła Z-ca Kierownika RRG Katarzyna Kokocińska. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt. 

Komisje w drodze głosowania pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Wyniki głosowania. 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za  

3. Krystyna Podsiadło - za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska - za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz - za 

8. Tomasz Żarski - za 

 

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. Renata Szostak – za 

7. Marian Tomkiewicz – za  

 

Ad. 20 

Stanowisko do uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych 

w miejscowości Gralewo. (projekt 9) 

Projekt uchwały omówiła Z-ca Kierownika RRG Katarzyna Kokocińska. 

 

Wójt dodał, iż jest to teren, który znajduje się za boiskiem w Gralewie, bardzo ładny teren, 

który jest w tej chwili czyszczony, będzie to bardzo ładny teren pod zabudowę mieszkaniową. 

Wójt ma nadzieje, iż uda się znaleźć inwestora.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, kto jest właścicielem terenów sąsiednich. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż w części są to tereny gminny. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy nie są to tereny, które były wcześniej 

wskazywane jako tereny dla spółdzielni mieszkaniowej. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, że nie. Wskazywane były tereny należące do KOWRu, które 

znajdują się po przeciwnej stronie drogi. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy dla tego terenu jest opracowany 

mpzp. 
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Wójt odpowiedział, że teren będzie zagospodarowywany w oparciu o warunki zabudowy. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt. 

Komisje w drodze głosowania pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Wyniki głosowania. 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za  

3. Krystyna Podsiadło - za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska - za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz - za 

8. Tomasz Żarski - za 

 

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. Renata Szostak – za 

7. Marian Tomkiewicz – za  

 

Ad. 21 

Stanowisko do uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na rok 2022. (projekt 10) 

Projekt uchwały omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt. 

Komisje w drodze głosowania pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Wyniki głosowania. 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za  

3. Krystyna Podsiadło - za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska - za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz - za 

8. Tomasz Żarski - za 
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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. Renata Szostak – za 

7. Marian Tomkiewicz – za  

 

Ad. 22 

Stanowisko do uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu  

w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz ustalenia regulaminu prowadzenia 

handlu w piątki i soboty  przez rolników i ich domowników  na wyznaczonych miejscach 

(projekt 11) 

Projekt uchwały omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy są to działki gminne. 

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska udzieliła odpowiedzi, że tak - obie działki są 

działkami gminnymi.  

 

Radny Ireneusz Kucner zwrócił się z pytaniem, co z miejscami, które funkcjonują jako 

miejsca handlu w innych niż wskazane w uchwale miejscowościach. 

 

 Kierownik RRG Bogumiła Popkowska udzieliła odpowiedzi, iż wskazane bazary 

prowadzone są na działkach prywatnych i tam nie obowiązuje regulamin, a zapisy ustawy 

spowodowały, że gmina musi wyznaczyć miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty 

przez rolników. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt. 

Komisje w drodze głosowania pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Wyniki głosowania. 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za  

3. Krystyna Podsiadło - za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska - za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz - za 

8. Tomasz Żarski - za 

 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – za  
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3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Renata Szostak – za 

7. Marian Tomkiewicz – za  

 

Ad. 23 

Stanowisko do uchwały w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania  

i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Santok oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 

nieoznaczony, a także upoważnienia Wójta w tym zakresie. (projekt 12) 

Projekt uchwały omówiła Z-ca Kierownika RRG Katarzyna Kokocińska. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż w uchwale powołano się na artykuły ustawy o 

samorządzie gminnym i zwróciła się z pytaniem, jak można interpretować zapis „do 

wyłącznej właściwości Rady Gminy należy.. i zawarty jest tu punkt, który zawiera 

przedłożony projekt uchwały”.  

 

Z-ca Kierownika RRG Katarzyna Kokocińska oznajmiła, iż „do wyłącznej właściwości 

Rady Gminy” oznacza, że Rada Gminy za każdym razem wyraża zgodę na nabywanie, 

zbywanie i inne czynności zawarte w uchwale, ale również może uchwalić zasady 

upoważniające Wójta Gminy do wykonywania tych czynności.  

 

Rada Irena Furmańska oznajmiła, iż jest wyjaśnienie branżowego ministerstwa dla posłów, 

które brzmi „do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie 

działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej, art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym. Katalog spraw należących do wyłącznej właściwości Rady Gminy określony w art. 

18 ust. 2 ustawy Naczelny Sąd Administracyjny w Warszewie w wyroku z 1991 r. 

wyłączność Rady Gminy w określonych sprawach oznacza, że kompetencja do załatwienia 

danej sprawy nie może być przez Radę Gminy scedowana na żaden inny organ  

w szczególności na Wójta Gminy”. Radna dodała, że ustawodawca zawarł słowo „wyłącznej 

właściwości Rady Gminy”, a Rada Gminy nie ma prawa poprawiać ustaw, dlatego Radna 

będzie głosowała przeciw i jest zdziwiona, że Pani prawnik podpisała przedmiotowy  projekt. 

Gdyby zapisy uchwały wskazywały dokładnie czym Wójt chce się zajmować to Rada 

mogłaby się nad tym pochylić, jeżeli byłoby to zgodne z ustawą, a przedmiotowy projekt 

zawiera tylko wypunktowane sprawy, a projekt jest stworzony po to, żeby to wszystko oddać 

Wójtowi. Radna zwróciła się z pytaniem, po co w takim razie jest Rada Gminy i były już 

takie próby jak Wójtem był Józef Ludniewski, a sekretarzem obecny Wójt, ale wtedy udało  

się wytłumaczyć ówczesnemu Wójtowi, że to jest nie tak. Radna zaproponowała, aby uzyskać 

dokładną opinię Pani prawnik w tej sprawie, ponieważ należy działać zgodnie z prawem.  

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż wydaje mu się, że nic w tej sprawie się nie zmienia  

i nie jest to pierwszy raz, kiedy Radna nie ma Racji i jej wywód nic nie wnosi. 

 

Radny Ireneusz Kucner oznajmił, iż Rada opiera się na przedłożonym projektem uchwały, 

który jest zatwierdzony przez Radcę Prawnego, więc można domniemać, że zapisy uchwały 

są zgodne z prawem.  
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Skarbnik oznajmił, iż artykuł który powołany jest w podstawie prawnej mówi, że do 

wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał dotyczących zasad 

nabywania, a nie podejmowania za każdym razem uchwał. Natomiast Rada gminy za każdym 

razem podejmuje uchwałę w momencie kiedy nie ma uchwalonych zasad.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż w tytule uchwały jest w sprawie ustalenia zasad 

nabywania, a jeżeli byłoby tak jak mówi Skarbnik to należałoby wyłączyć i wpisać w projekt 

uchwały, kiedy to następuje. Tak jak robią to duże gminy w Polsce.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt. 

Komisje w drodze głosowania pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Wyniki głosowania. 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za  

3. Krystyna Podsiadło - wstrzymany 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska - za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz - za 

8. Tomasz Żarski - za 

 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – przeciw  

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – wstrzymany 

6. Renata Szostak – za 

7. Marian Tomkiewicz – za  

 

Ad. 24 

Stanowisko do uchwały w sprawie  utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipkach 

Wielkich oraz nadania aktu założycielskiego i statutu. (projekt 14) 

Projekt uchwały omówił Z-ca Wójta Damian Kochmański. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż w obu projektach uchwał nie ma uzasadnienia 

organizacyjnego, ani ekonomicznego, dlatego będzie głosowała przeciw. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt. 

Komisje w drodze głosowania pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Wyniki głosowania. 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 
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2. Zbigniew Łukasiewicz – za  

3. Krystyna Podsiadło - przeciw 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska - za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz - za 

8. Tomasz Żarski - za 

 

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. Renata Szostak – za 

7. Marian Tomkiewicz – za   

 

Ad. 25 

Stanowisko do uchwały w sprawie  utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Santoku oraz nadania aktu założycielskiego i statutu. (projekt 15) 

Projekt uchwały omówił Z-ca Wójta Damian Kochmański. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt. 

Komisje w drodze głosowania pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Wyniki głosowania. 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za  

3. Krystyna Podsiadło - przeciw 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska - za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz - za 

8. Tomasz Żarski - za 

 

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. Renata Szostak – za 

7. Marian Tomkiewicz – za  
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Ad. 26 

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

(projekt 16) 

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Skarbnik, Wójt, Radna Krystyna Rajczyk, Radny Tadeusz Boczula. 

 

Radna Krystyna Podsiadło opuściła posiedzenie Komisji (godz. 16.15). Od tego 

momentu Komisja ds. Społecznych i Oświatowych obradowała w 7osobowy składzie, a 

Komisja Budżetu i Gospodarki w składzie 6osobowym. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt. 

Komisje w drodze głosowania pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Wyniki głosowania. 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za  

3. Krystyna Rajczyk – za 

4. Katarzyna Szafrańska - za 

5. Renata Szostak – za  

6. Marian Tomkiewicz - za 

7. Tomasz Żarski - za 

 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – za  

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Renata Szostak – za 

6. Marian Tomkiewicz – za  

 

Ad. 27 

Stanowisko do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-

2038 (projekt 17) 

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt. 

Komisje w drodze głosowania pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Wyniki głosowania. 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za  
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3. Krystyna Rajczyk – za 

4. Renata Szostak – za  

5. Marian Tomkiewicz - za 

6. Tomasz Żarski - za 

 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – za  

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Renata Szostak – za 

6. Marian Tomkiewicz – za  

 

Ad. 28 

Wolne wnioski i zapytania. 

 

Radny Ireneusz Kucner odniósł się do uwagi Radnej Ireny Furmańskiej i poinformował,  

iż posiedzeń Komisji Budżetu i Gospodarki było 12, czyli tak jak zostało zapisane  

w sprawozdaniu.  

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, czy wpłynęło pismo sąsiada Sali wiejskiej  

w Płomykowie.  

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż nie wpłynęło pismo, a jeżeli nie wpłynie to zostanie wszczęta 

procedura administracyjna.  

 

Radny Marian Tomkiewicz postawił wniosek o ustawienie wspólnego stołu na sesji dla 

Radnych. 

 

Radny Ireneusz Kucner zwrócił się z pytaniem, czy będzie przebudowa skrzyżowania przy 

dino w Santoku. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż dino będzie musiało wykonać zjazd. 

 

Ad. 29 

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 


