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Protokół nr 51/2022 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

Protokół nr 58/2022 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

23 maja 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 w sprawie bezpieczeństwa publicznego gminy z uwzględnieniem szkół, 

działalności jednostek Ochot. Straży Pożarnych, Policji i Obrony Cywilnej za 2021 rok.  

4. Sprawozdanie z działalności OPS za rok 2021 oraz ocena zasobów pomocy społecznej. 

5. Informacja z realizacji zadań: w zakresie wspierania rodziny, rozwój pieczy zastępczej 

oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie. Program 500 +.  

6. Sprawozdanie z działalności zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 

przemocy  w rodzinie za rok 2021.  

7. Sprawozdanie z działalności ŚDS za rok 2021.  

8. Informacja z działalności Centrum Kultury i Rekreacji, bibliotek i muzeum oraz 

wykonania budżetu za 2021 rok.  

9. Informacja w sprawie realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie, w tym wydatkowanie środków budżetowych w roku 2021.  

10. Informacja w sprawie oceny funkcjonowania cmentarzy komunalnych i ściągalności 

zaległych opłat.   

11. Informacja o stanie mienia komunalnego.   

12. Informacja o ściągalności opłat za lokale mieszkalne za rok 2021.  

13. Informacja o stanie technicznym i użytkowym ogólnodostępnych placów zabaw na 

terenie Gminy Santok.  

14. Stanowisko w sprawie raportu o stanie gminy Santok za rok 2021.  

15. Stanowisko w sprawie wykonania budżetu gminy za 2021 rok, w tym informacja na 

temat opłat lokalnych, umorzeń podatków ich ściągalności oraz wykonanie budżetu 

oświaty przez poszczególne jednostki.  

16. Stanowisko do uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Santok na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”. (projekt 4)  

17. Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej objęcia udziałów  

1. w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. (projekt 5)  

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

ścieków. (projekt 6)  

19. Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze. (projekt 7)  

20. Wolne wnioski i zapytania. 
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21. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1  

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

11
05 

dokonał otwarcia posiedzenia wspólnej komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja 

Budżetu i Gospodarki uczestniczyła w 9 osobowym (pełnym) składzie. Komisja ds. 

Społecznych i Oświatowych uczestniczyła w 8 osobowym składzie (nieobecna Radna 

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

Damian Kochamański, Sekretarz Krzysztof Karwatowicz, Skarbnik Andrzej Szymczak, 

Przewodnicząca Rady Renata Nowosad, Kierownik ROA Alicja Cierach, Kierownik RRG 

Bogumiła Popkowska, Kierownik GZUK Łukasz Bak, Kierownik RBF Marzanna Kuziak, 

Kierownik USC Krzysztofa Sikorska Kierownik OPS Anita Łukowiak, Kierownik ŚDS 

Jowita Leszkiewicz, Dyrektor CKIR Sylwia Dobrzyńska, Z-ca Kierownika RRG Katarzyna 

Kokocińska, Główna Księgowa CUW Małgorzata Wołoszczuk, Pełnomocnik ds. ochrony 

ppoż. Gminy Santok Bartłomiej Mądry, Podinspektor ds. Zarządzania Kryzysowego Anita 

Łukowiak, Dzielnicowi z terenu gminy: Marcin Kopacz oraz 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 

zaproponował siebie, jako osobę prowadzącą posiedzenie Komisji. 

Komisje w drodze głosowania wybrały Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych  

i Oświatowych Zbigniewa Łukasiewicza na osobę prowadzącą posiedzenie. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – wstrzymany  

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Renata Szostak – nieobecna podczas głosowania  

8. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

9. Marian Tomkiewicz – za  

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za  

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – nieobecna podczas głosowania 

7. Marian Tomkiewicz - za 
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8. Tomasz Żarski - za 

 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie porządek obrad. 

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 

8. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

9. Marian Tomkiewicz – za  

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za  

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz - za 

8. Tomasz Żarski - za 

 

Ad. 3 

Informacja w sprawie bezpieczeństwa publicznego gminy z uwzględnieniem szkół, 

działalności jednostek Ochot. Straży Pożarnych, Policji i Obrony Cywilnej za 2021 rok.  

 

Informacja w sprawie bezpieczeństwa publicznego gminy z uwzględnieniem szkół omówił 

Dzielnicowy Marcin Kopacz. 

 

Przewodniczący Komisji oznajmił, iż zdarzeń ze środkami odurzającymi jest mniej niż  

w roku ubiegłym i zwrócił się z pytaniem, czy wskazane 3 przypadki dotyczą jednej osoby, 

czy trzech różnych. 

 

Dzielnicowy Marcin Kopacz udzielił odpowiedzi, iż przestępstwa związane ze środkami 

odurzającymi nie dotyczą tylko posiadania narkotyków, ale dotyczą również osób, które były 

pod wpływem tych środków, ponieważ takie przypadki również kwalifikują się jako 
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przestępstwo. Natomiast to ilu osób to dotyczyły zdarzenia, ujawnia wydział kryminalny  

i Dzielnicowy nie posiada takiej wiedzy.  

 

Informacja w sprawie bezpieczeństwa publicznego gminy w zakresie działalności jednostek 

straży pożarnej omówił Pełnomocnik ds. ochrony ppoż. Gminy Santok Bartłomiej Mądry. 

 

Radna Krystyna Rajczyk  oznajmiła, iż z informacji wynika, że w 6 jednostkach odbyły się 

zebrania i zwróciła się z pytaniem, co z pozostałymi jednostkami. 

 

Pełnomocnik ds. ochrony ppoż. Gminy Santok Bartłomiej Mądry udzielił odpowiedzi, iż 

OSP Santocko-Gralewska liczona jest już jako jedna jednostka, natomiast nie odbyło się 

zebranie w Jastrzębniku i Ludzisławicach.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, na jaką kwotę oszacowano straty 

związane z pożarami. 

 

Pełnomocnik ds. ochrony ppoż. Gminy Santok Bartłomiej Mądry udzielił odpowiedzi, że 

na ponad dwa miliony i są to szacunkowe straty.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, dlaczego jest różnica między ilością 

strażaków, a zakupionymi kompletami ubrań ochronnych. 

 

Pełnomocnik ds. ochrony ppoż. Gminy Santok Bartłomiej Mądry udzielił odpowiedzi, że 

komplet takiego ubioru to koszt ok 6 000 zł, natomiast część strażaków jest fizycznie 

nieobecna w związku z np. wyjazdami, dlatego nie kupuje się dla tych osób kompletów.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, co dzieje się ze zużytym sprzętem 

strażackim. 

 

Pełnomocnik ds. ochrony ppoż. Gminy Santok Bartłomiej Mądry udzielił odpowiedzi, że 

część doposażenia kupuje się, ponieważ tego sprzętu w ogóle nie posiadają jednostki, a nie 

dlatego, że coś się zużywa. Sprzęty, które się zużywają to najczęściej jest odzież ochronna lub 

armatura wodno-pianowa (z reguły węże), które są eksploatowane, pękają i są one usuwane.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż sprawozdanie sporządzone jest bardzo dobrze  

i czytelnie. Radna zwróciła się z pytaniem, czy są podejmowane jakieś dalsze działania  

w przypadku fałszywego alarmu. 

 

Pełnomocnik ds. ochrony ppoż. Gminy Santok Bartłomiej Mądry udzielił odpowiedzi, że 

jeżeli zdarzają się takie alarmy to zazwyczaj są one w tak zwanej „dobrej wierze” np. kot na 

drzewie, który według relacji świadków znajduje się tam kilka dni, a w momencie kiedy 

podjeżdża straż, kot schodzi. Natomiast nie ma takich zdarzeń dużo, a wśród nich nie było 

takich, które były złośliwe, wszystkie miały uzasadnienie.  
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Informacja w sprawie bezpieczeństwa publicznego gminy w zakresie obrony cywilnej 

omówiła Podinspektor ds. Zarządzania Kryzysowego Anita Łukowiak.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożone informacje. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożone informacje. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – za  

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Renata Szostak – za 

8. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

9. Marian Tomkiewicz – za  

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za  

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za 

7. Marian Tomkiewicz - za 

8. Tomasz Żarski - za 

 

Ad. 4 

Sprawozdanie z działalności OPS za rok 2021 oraz ocena zasobów pomocy społecznej.- 

Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

 

Sprawozdania omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożone sprawozdania. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożone sprawozdania. 

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 
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6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Renata Szostak – za 

8. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

9. Marian Tomkiewicz – za  

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za  

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za 

7. Marian Tomkiewicz - za 

8. Tomasz Żarski – za 

 

Ad. 5 

Informacja z realizacji zadań: w zakresie wspierania rodziny, rozwój pieczy zastępczej oraz 

przedstawienie potrzeb w tym zakresie. Program 500 +.  

 

Informację omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożoną informację. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały 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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

9. Marian Tomkiewicz – za  

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za  

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za 

7. Marian Tomkiewicz - za 
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8. Tomasz Żarski – za 

 

Ad. 6 

Sprawozdanie z działalności zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy  

 w rodzinie za rok 2021.  

 

Sprawozdanie omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożone sprawozdanie. 

Komisje w drodze głosowania pozytywnie zaopiniowały przedłożone sprawozdanie. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – za  

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Renata Szostak – za 

8. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

9. Marian Tomkiewicz – za  

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za  

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za 

7. Marian Tomkiewicz - za 

8. Tomasz Żarski – za 

 

Ad. 7 

Sprawozdanie z działalności ŚDS za rok 2021.  

 

Sprawozdanie omówiła Kierownik ŚDS Jowita Leszkiewicz. 

 

Radna Irena Furmańska podziękowała za prace ŚDS i pogratulowała zaangażowania, 

zaparcia i determinacji pracowników ŚDS. 

 

Radna Krytyna Rajczyk oznajmiła, iż Radna Irena Furmańska chwali prace ŚDS, a kiedy 

była możliwość przeniesienia placówki i stworzenia podopiecznym lepszych warunków, to 

zagłosowała przeciw. 
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Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożone sprawozdanie. 

Komisje w drodze głosowania pozytywnie zaopiniowały przedłożone sprawozdanie. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – za  

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Renata Szostak – za 

8. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

9. Marian Tomkiewicz – za  

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za  

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz - za 

8. Tomasz Żarski - za 

 

Ad. 8 

Informacja z działalności Centrum Kultury i Rekreacji, bibliotek i muzeum oraz wykonania 

budżetu za 2021 rok.  

 

Informację omówiła Dyrektor CKIR Sylwia Dobrzyńska 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożoną informację. 

Komisje w drodze głosowania pozytywnie zaopiniowały 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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. Renata Szostak – za 

9. Marian Tomkiewicz – za  

 



9 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za  

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz - za 

8. Tomasz Żarski - za 

 

 

Ad. 9 

Informacja w sprawie realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

 

Sprawozdanie omówiła Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy Joanna Krystosik. 

 

Radna Irena Furmańska poprosiła o informację na temat ofert, które zostały złożone poza 

konkursowo. 

 

Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy Joanna Krystosik udzieliła informacji, iż były to 3 

oferty tj. UKS Wawrów – oferta na realizacje zadań związanych z wspieraniem  

i upowszechnianiem kultury fizycznej, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego  

w Poznaniu – oferta na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki (publikacja książki) oraz 

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” - oferta na realizacje zadań związanych z wspieraniem  

i upowszechnianiem kultury fizycznej (budowa siłowni napowietrznej). 

 

Radna Irena Furmańska poprosiła, aby po krótce wskazać, na co przeznaczane są dotacje 

udzielane klubom sportowym. 

 

Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy Joanna Krystosik udzieliła informacji, iż wydatki 

klubów związane są głównie z utrzymaniem boiska, wynagrodzenia trenerów, sędziów, opłaty 

regulaminowe, ubezpieczenie itp. Każdy klub indywidualnie określa swoje koszty  

i aby dokładnie udzielić odpowiedzi na pytanie należałoby mieć przed sobą sprawozdanie.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożone sprawozdanie. 

Komisje w drodze głosowania pozytywnie zaopiniowały przedłożone sprawozdanie. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – wstrzymany  

3. Justyna Haliczyn - za 
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4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Renata Szostak – za 

8. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

9. Marian Tomkiewicz – za  

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za  

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz - za 

8. Tomasz Żarski - za 

 

Ad. 10  

Informacja w sprawie oceny funkcjonowania cmentarzy komunalnych i ściągalności 

zaległych opłat.  

Informację omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożoną informację. 

Komisje w drodze głosowania pozytywnie zaopiniowały 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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. Renata Szostak – za 

9. Marian Tomkiewicz – za  

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za  

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

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

8. Tomasz Żarski - za 

 

Ad. 11 

Informacja o stanie mienia komunalnego.   

Informację omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożoną informację. 

Komisje w drodze głosowania pozytywnie zaopiniowały 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. Magdalena Rzeczycka Więckowska - za 

8. Renata Szostak – za 

9. Marian Tomkiewicz – za  

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za  

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz - za 

8. Tomasz Żarski - za 

 

Ad. 12 

Informacja o ściągalności opłat za lokale mieszkalne za rok 2021.  

Informację omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożoną informację. 

Komisje w drodze głosowania pozytywnie zaopiniowały przedłożoną informację. 

Wyniki głosowania. 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – za  

3. Justyna Haliczyn – nieobecna podczas głosowania 

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

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Magdalena Rzeczycka Więckowska - za 

8. Renata Szostak – za 

9. Marian Tomkiewicz – za  

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za  

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz - za 

8. Tomasz Żarski - za 

 

Ad. 13 

Informacja o stanie technicznym i użytkowym ogólnodostępnych placów zabaw na terenie 

Gminy Santok.  

Informację omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż na podstawie przedstawionego sprawozdania 

stwierdza, iż Urząd nie był szczery w zakresie bezpieczeństwa dzieci, bo dopiero teraz 

zatrudniona firma obnażyła nieprawidłowości na placach zabaw. Radna skierowała również 

swoje słowa do Komisji ds. Społecznych i Oświaty, która wizytowała place zabaw i nie 

dostrzegła nieprawidłowości. 

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska oznajmiła, iż nie jest do końca tak jak powiedziała 

Radna, ponieważ firma, które dokonała profesjonalnego przeglądu placów zabaw wskazała 

nieprawidłowości, które nie są winą Wójta czy obecnych pracowników, ponieważ są to 

zaległości dużo wcześniejsze, które Wójt chce naprawić.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż swoich zarzutów nie kierowała do Pani Kierownik, 

ale na przykładzie Czechowa, gdzie umiejscowiono plac zabaw w pasie drogi i dokonano 

zakupu urządzeń to za tymi decyzjami stała gmina i to gmina powinna dopilnować, aby 

wszystko robione było poprawnie. 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, iż Komisja ds. Społecznych i Oświatowych nie 

wizytowała placów zabaw.  

 

Radny Ireneusz Kucner dodał, że należy wziąć pod uwagę, iż urządzenia się zużywają  

i nawet te nowe, po roku często bywają uszkodzone, więc nie można stwierdzić, że ktoś zataja 

rzeczywistość.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, ile kosztował przegląd placów zabaw. 
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Kierownik RRG Bogumiła Popkowska oznajmiła, iż koszt wynosił 7 400 zł.  

 

Skarbnik oznajmił, iż informacja że plac zabaw w Czechowie został wybudowany w pasie 

drogi jest nieprawdziwa, ponieważ przedmiotowa działka nie stanowi drogi powiatowej.  

 

Radna Krystyna Podsiadło zwróciła się z pytaniem, czy sołtysi byli informowani  

o dokonywanych przeglądach.  

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska oznajmiła, iż musi pozyskać taką informacje od 

pracownika merytorycznego.  

 

Wójt poinformował, iż przeglądy oraz oceny bezpieczeństwa placów zabaw robione są co rok 

przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Corocznie wyniki tych przeglądów są 

przedkładane radzie, natomiast w tym roku firma zrobiła to z innym podejściem. Wszystko 

można skomentować negatywnie, natomiast tak nie jest, ponieważ gdyby Urząd chciał coś 

„zataić” to nie przedstawiał by radzie informacji w takim kształcie. Wójt chce działać właśnie 

w sposób jawny i taki, żeby wszystkie informacje były przekazywane, dlatego nic nie ukrywa 

i przedkłada radzie pełną informację.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy wawrowski plac zabaw zgodnie  

z tym, co zostało powiedziane, wróci do użytkowania w ciągu dwóch miesięcy oraz od kiedy 

biegnie ten termin.  

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska oznajmiła, iż plac zabaw w Wawrowie będzie 

przeniesiony, a wykonawca zadeklarował, że w ciągu dwóch miesięcy wykona to 

przedsięwzięcie. Przekazanie placu budowy było na początku maja, więc pod koniec czerwca 

powinien zostać zakończony i zamontowany zgodnie z projektem. 

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, że na placu zabaw na osiedlu ktoś wyrzucił elementy 

plastikowe i zwróciła się z pytaniem, czy to jest dozwolone. Elementy te są dosyć ostre  

i dzieci mogą się pokaleczyć, nikt nie zrobił tego złośliwie, ale byłoby dobrze żeby ktoś raz  

w miesiącu to  kontrolował. 

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska oznajmiła, że nie jest to dozwolone i gmina nie 

wiedziała o tym, natomiast skoro już pozyskała taką informację to odpowiednio zareaguje. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożoną informację. 

Komisje w drodze głosowania pozytywnie zaopiniowały przedłożoną informację. 

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 
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9. Marian Tomkiewicz – za  

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za  

3. Krystyna Podsiadło - za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Mirosława Porańczyk - za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz - za 

8. Tomasz Żarski - za 

 

Ad. 14 

Stanowisko w sprawie raportu o stanie gminy Santok za rok 2021.  

 

Raport o stanie gminy omówił Sekretarz. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie raport o stanie gminy. 

Komisje w drodze głosowania pozytywnie zaopiniowały przedłożony raport. 

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 

9. Marian Tomkiewicz – za  

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za  

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz - za 

8. Tomasz Żarski - za 

 

Przewodniczący Komisji ogłosił przerwę (godz. 12.45). Po przerwie (godz. 13.08) 

kontynuowano posiedzenie zgodnie z porządkiem obrad. 
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Ad. 15 

Stanowisko w sprawie wykonania budżetu gminy za 2021 rok, w tym informacja na temat 

opłat lokalnych, umorzeń podatków ich ściągalności oraz wykonanie budżetu oświaty przez 

poszczególne jednostki.   

 

Sprawozdanie omówił Skarbnik oraz przedłożył Radzie uchwałę nr 184/2022 Składu 

Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 11 kwietnia 

2022 roku w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Santok za 

2021 rok wraz z informacją o stanie mienia oraz  uchwałę nr 233/2022 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 4 maja 2022r. w sprawie wydania 

opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Santok dotyczącym udzielenia 

absolutorium Wójtowi 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Radny Tadeusz Boczula.  

 

Informację na temat opłat lokalnych, umorzeń podatków ich ściągalności omówił Skarbnik. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż w materiałach Radni nie otrzymali informacji  

o udzielonej pomocy publicznej. Radna próbowała odszukać informację na BIP, ale również 

jej nie odnalazła, a termin na publikację minął z końcem marca i w związku z tym Radna 

zwróciła się z pytaniem, czy są jakieś przepisy blokujące przekazywania takich informacji 

radzie. 

 

Kierownik RBF Marzanna Kuziak oznajmiła, iż termin na ogłoszenie przedmiotowej 

informacji zgodnie z ustawą mija 31 maja i w tym terminie zostanie opublikowana.  

 

Skarbnik poinformował, iż z żadnych przepisów nie wynika, że taka informacja powinna być 

w materiałach dla radnych.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożone sprawozdanie 

Komisje w drodze głosowania pozytywnie zaopiniowały przedłożone sprawozdanie. 

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 - wstrzymany 

8. Renata Szostak – za 
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9. Marian Tomkiewicz – za  

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za  

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz - za 

8. Tomasz Żarski - za 

 

Ad. 16 

Stanowisko do uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Santok na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”. (projekt 4)  

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska 

 

Radna Irena Furmańska poprosiła o opinię Starosty do programu. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania pozytywnie zaopiniowały 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 

9. Marian Tomkiewicz – za  

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za  

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz - za 

8. Tomasz Żarski - za 
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Ad. 17 

Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej objęcia udziałów   

w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. (projekt 5)  

 

Projekt uchwały omówiła Z-ca Kierownika RRG Katarzyna Kokocińska. 

 

Wójt dodał, iż uchwała jest kolejnym krokiem związanym z porządkowaniem sytuacji 

majątkowej gminy. Przekazywane sieci formalnie są na stanie gminy, natomiast zostały 

wybudowane w ramach projektu, który gmina realizowała razem z MG-6, a eksploatacja 

urządzeń zajmuje się PWiK. Dopóki formalnie sytuacja nie zostanie uregulowana to gminy  

|z przedsiębiorstwem łączy umowa, na podstawie której przedsiębiorstwo administruje tymi 

sieciami, ale również oczekuje od gminy nakładów na inwestycje modernizacyjne. Sytuacja ta 

jest niekorzystna dla gminy, dlatego dążono do zmiany, której dotyczy niniejsza uchwała.   

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie 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. 18 

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

ścieków. (projekt 6)  

 

Projekt uchwały omówił Kierownik GZUK Łukasz Bak. 
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Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie 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. 19 

Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze. (projekt 7)  

 

Projekt uchwały omówiła Przewodnicząca Rady oraz  Sekretarz. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, dlaczego Wojewoda wskazując na normy 

o charakterze generalnym stwierdził, że nie jest to prawo miejscowe. 

 

Sekretarz oznajmił, iż wie dlaczego Urząd uważa, że jest to akt prawa miejscowego, ale nie 

wie, dlaczego Wojewoda jest innego zdania.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż gmina musi mieć kontrargumenty do stanowiska 

Wojewody, ponieważ nie może być tak „ja wiem, ale nie analizuje tego, co Wojewoda napisał 

i nie będę się do tego odnosił”.  

 

Sekretarz oznajmił, iż jest w tej dziedzinie kompetentny i w oparciu o wyrok Sądu „uchwały 

podejmowane stanowią akt prawa miejscowego, dlatego że w zakresie trybu konsultacji 

realizują prawa podmiotowe osób fizycznych i osób prawnych wymienionych w ustawie  

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju”.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, kto jest adresatem uchwały uchylonej  

w części przez Wojewodę oraz oznajmiła, iż Sekretarz nie odpowiedział jej na zadane 

pytanie. Radna dodała, że pod uchwałą nie podpisała się Pani mecenas. 
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Sekretarz oznajmił, iż udzielił odpowiedzi na zadane wcześniej pytanie, a do projektu 

uchwały było załączone potwierdzenie Pani Mecenas w formie wiadomości email, że nie ma 

do treści uchwały żadnych uwag. Natomiast podmioty, których dotyczy  uchwała są wskazani 

w jej podstawie prawnej. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż strategia kierowana jest do kierownictwa 

wewnętrznego, który będzie realizował strategię, tak jak to Wojewoda wskazał  

w rozstrzygnięciu.   

 

Sekretarz oznajmił, iż Strategia Rozwoju Gminy jest aktem kierownictwa wewnętrznego, 

natomiast jej opracowanie jest zupełnie innym zagadnieniem.  

 

Wójt dodał, że gdyby Wojewoda zasugerował zmianę §5 w trakcie obowiązywania tego 

paragrafu to Rada mogłaby wprowadzić zmianę, natomiast w tej chwili wykreślenie tego 

zapisu powoduje,  że uchwała nie ma określonego terminu wejścia w życie, a jest to 

niezbędnym elementem.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania pozytywnie zaopiniowały 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 – nieobecna podczas głosowania 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - wstrzymany 

8. Renata Szostak – za 

9. Marian Tomkiewicz – za  

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za  

3. Krystyna Podsiadło – nieobecna podczas głosowania 

4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz - za 

8. Tomasz Żarski - za 

 

Ad. 20 

Wolne wnioski i zapytania. 

 

Dyskusji nie podjęto. 
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Ad. 21 

Zakończenie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 14
20

 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 


