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   Protokół nr 53/2022 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

24 sierpnia 2022r. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Informacja dotycząca kosztów funkcjonowania komunikacji organizowanej w gminie 

Santok przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. na podstawie porozumienia wraz  

z informacją dotyczącą frekwencji. 

4. Informacja dotycząca kosztów realizacji inwestycji - Gminne Centrum Ratownictwa. 

5. Wolne wnioski i zapytania. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner  o godz. 12
30 

dokonał 

otwarcia posiedzenia wspólnej komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja Budżetu  

i Gospodarki uczestniczyła w 8 osobowym  składzie (nieobecny Radny Tadeusz Boczula). 

Spoza Komisji udział wzięli: Wójt, Z-ca Wójta, Sekretarz, Kierownik RRG Bogumiła 

Popkowska, Radna Krystyna Rajczyk, Radny Zbigniew Łukasiewicz. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Komisje w drodze głosowania przyjęły porządek obrad. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – za 

2. Justyna Haliczyn - za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za  

7. Renata Szostak - za 

8. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 4 

Informacja dotycząca kosztów realizacji inwestycji - Gminne Centrum Ratownictwa. 

 

W związku z tym, iż Wójt musiał opuścić posiedzenie przed godz. 14.00, poprosił, aby  

w pierwszej kolejności omówić pkt 4 porządku obrad, na co Komisja wyraziła zgodę. 

 

Wójt oznajmił, iż gminę dopadają zmiany wynikające z sytuacji gospodarczej i ekonomicznej 

w państwie. Gmina jest w trakcie realizowania inwestycji polegającej na budowaniu centrum 
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ratownictwa w Santoku. Wykonawca zgłosił się z wnioskiem o zwiększenie zakresu 

finansowego robót i niestety jest to 100% wzrost udziału gminy. Wójt chciałby również, aby 

komisja wypracowała stanowisko dotyczące budowy drogi w Wawrowie (Wawrów górny-

Wawrów dolny) – jutro nastąpi drugi etap negocjacji w starostwie. Wójt zasugerował, aby 

gmina z tej inwestycji zrezygnowała, a w zamian za to na brakującej części wykonać zakładkę 

asfaltową. Poprawi to warunki dostępności i jest to koszt w granicach 500 – 600 tys. zł  

łącznie co na pół daje maksymalnie 300 tys. zł. Ponieważ jest wydana decyzja ZRID, do 

inwestycji można będzie przystąpić w każdej chwili w dogodnych latach, ale dzięki temu nie 

wydano by ok. 2 300 000 zł. Wojewoda swoich środków już nie zwiększy, a inwestycja 

wzrosła o ponad 2 500 000 zł czyli w granicach 1 300 000 każda ze stron, czyli gmina Santok 

i powiat musiałyby zapłacić za inwestycję. Wójt uważa, że w danej sytuacji gminy na to nie 

stać. Kolejnym tematem jest rozstrzygnięcie przetargu na energię elektryczną, ponieważ 

gmina jest w grupie zakupowej i poprzedni kontrakt obejmował lata 2021-2022, więc 

drastyczne wzrosty kosztów gminę nie dotknęły teraz, ale w tej chwili z jedynej oferty, która 

została złożona wynika, że dla budynków wzrost nastąpi o 420%, natomiast na oświetlenie 

drogowe ok. 350%. Jest to 4 krotny wzrost opłat za energię elektryczną. Rząd informuje, 

 iż przewidziane jest 13 mld zł dla samorządów, a więc praktykuje się przekazywania 

pieniędzy na pokrycie kosztów wywołanych odebraniem pieniędzy, dlatego że zmiany  

w podatkach od osób fizycznych spowodowały znaczące ograniczenie dochodów.  Nie 

rozstrzygnięto jeszcze przetargu na gaz. Wójt boi się sytuacji, że gmina będzie musiała bardzo 

mocno „ściskać kieszeń”, aby utrzymać bieżącą działalność gminy. Dodatkowo Prezydent 

Gorzowa chce prawie o 50% podnieść koszty utrzymania połączeń autobusowych linii 113  

i 122.   

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska oznajmiła, iż 12 sierpnia wykonawca złożył 

wniosek dotyczący budowy GCR w Santoku, który zawiera wyjaśnienia i elementy związane 

z tym, co dzieje  się na rynku budowlanym w związku z działaniami wojennymi, które miały 

wpływ na gwałtowny wzrost cen materiałów budowlanych. Wobec powyższego złożono 

wniosek, który jest przygotowany w oparciu o dane statystyczne GUS oraz przede wszystkim 

o rzeczowe nakłady inwestycyjne. Wzrost wartości inwestycji wynosi 19,26%, co daje 

779 911,86 zł brutto. Umowa dopuszcza możliwość na podstawie art. 455 zwiększenie 

wartości umowy. Gmina czeka na weryfikacje kosztorysu przez inspektora nadzoru, aby 

określił, czy rzeczywiście jest to zasadny wniosek.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska zwróciła się z pytaniem, czy wykonawca  

w trakcie realizacji inwestycji informował, że mogą wystąpić przesłanki dotyczące 

zwiększenia kosztów inwestycji i czy ma na to dowody rzeczywiste.  

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska udzieliła odpowiedzi, iż wniosek jest kompletny, 

wykonawca, wykazał i udokumentował rosnące koszty. Koszty i wyliczenia są sprawdzone 

przez nadzór inwestorski. W momencie, kiedy tylko wybuchła wojna na Ukrainie wykonawca 

informował, iż zmniejszyła mu się liczba pracowników i w ich miejsce musiał pozyskać 

nowych.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, kto wykonuje nadzór inwestorski. 

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska udzieliła odpowiedzi, iż jest to firma Komplet 

Inwest Granpos Prażanowski. Inspektor reprezentuje interes gminy, wobec czego każdy 

wniosek jest weryfikowany. Kwota wskazana we wniosku jest wywołana przez wykonawcę, 
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co nie oznacza, że o taką kwotę zostanie zwiększony koszt inwestycji, po weryfikacji kwota 

może być mniejsza.  

 

Wójt oznajmił, iż będą prowadzone rozmowy z wykonawcą i gmina będzie dążyła do 

obniżenia tej kwoty. Pewne jest to, że w granicach kontraktu pierwotnego inwestycja się nie 

zamknie i jej koszt będzie musiał być zwiększony. Wójt stoi na stanowisku, aby szukać 

konsensusu i się z firmą dogadać, ponieważ można się nie zgodzić i pójść do sądu, ale  wtedy 

firma zejdzie z budowy, a tego Wójt chciałby uniknąć.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska oznajmiła, iż w pracy ma do czynienia  

z aneksowaniem nawet większych inwestycji i wie z własnego doświadczenia, iż „siła 

wyższa” jest nagminnie wykorzystywana przez wykonawców, a wzrost o 19.26% jest bardzo 

duży.  

 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, na jakim etapie jest inwestycja. 

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska oznajmiła, iż prace idą bardzo dobrze i w terminie.  

 

Wójt oznajmił, iż przedstawia temat, ponieważ chce wiedzieć, czy ma negocjować warunki  

z wykonawcą, czy wstrzymać inwestycję. 

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska wyraziła zdanie, iż inwestycja powinna być 

dalej prowadzona, ale powinno się zminimalizować koszty. 

 

Radna Irena Kuchawrska wyraziła zdanie, iż inwestycja musi być kontynuowana.  

 

Pozostali członkowie komisji nie wyrazili odmiennego zdania. 

 

Wójt poprosił, aby komisja wypowiedziała się również, co do tematu budowy drogi  

w Wawrowie. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż Radni znają budżet gminy i wiedzą, że nie stać 

gminy na tą inwestycję.  

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, czy jest możliwość, aby oprócz nakładki 

asfaltowej w przyszłości wybudować również ścieżkę rowerową. 

 

Wójt poinformował, iż będzie przygotowana dokumentacja i można w każdym dowolnym 

czasie wykonać inwestycję, jeżeli sytuacja finansowa gminy się zmieni. 

 

Radny Marian Tomkiewicz zwrócił się z pytaniem, czy można określić mniej więcej, kiedy 

budowa drogi Wawrów górny – Wawrów dolny będzie możliwa, ponieważ jeżeli to będzie 

okres 2 lat to może nie warto inwestować w wykonanie nakładki asfaltowej. 

 

Wójt oznajmił, iż nie da się w tej chwili określić, ale nie uważa że będą to 2 a nawet 4 lata. 

 

Komisja zajęła stanowisko, iż proponowane działanie Wójta w sprawie drogi w Wawrowie 

jest zasadne. 
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Kierownik RRG Bogumiła Popkowska poinformowała, iż 18 sierpnia gmina otrzymała 

informacje  z Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., który jest liderem w grupie zakupowej do 

przeprowadzenia postępowania  przetargowego na zakup energii elektrycznej dla uczestników 

grupy. Wpłynęła jedna oferta od Enea S.A, która określiła stawki wyższe o 420,51% przy 

lokalach i obiektach oraz 347,22% przy oświetleniu drogowym. Według zapotrzebowania, 

które złożyła gmina jest to kwota rzędu 4 849 801 zł netto, a było ok 1 500 000 zł.  

 

Wójt oznajmił, iż nie zna jeszcze stanowiska Prezydenta Miasta, ale on stoi na stanowisku, że 

jest jeszcze dużo czasu, na rozpisanie kolejnego przetargu na rok. Można na tym stracić, ale 

jest możliwość zysku.  

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska poinformowała, iż przetarg dotyczył umowy na rok. 

 

Wójt oznajmił, że wszystkimi obiektami sportowymi w gminie zarządzają kluby sportowe, 

które są aktywne i uczestniczą w rozgrywkach, natomiast pojawił się problem z boiskiem  

w Wawrowie, ponieważ Warta Wawrów wycofała się z rozgrywek. Po dożynkach odbędzie 

się spotkanie z klubem, aby porozmawiać i ustalić jak oni widzą swoje dalsze funkcjonowanie 

i trzeba będzie znaleźć rozwiązanie. Jeżeli gospodarzem obiektu zostanie klub spoza terenu 

gminy to będzie musiał pokrywać 100% kosztów utrzymania.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska zwróciła się z pytaniem, że jeżeli obiekt 

zostanie oddany do użytku organizacji zewnętrznej, to co w przypadku, gdyby mieszkańcy 

chcieliby skorzystać z obiektu. 

 

Wójt oznajmił, iż to wszystko jest kwestią umowy. 

 

Ad. 3 

Informacja dotycząca kosztów funkcjonowania komunikacji organizowanej w gminie 

Santok przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. na podstawie porozumienia wraz  

z informacją dotyczącą frekwencji. 

 

Informację omówił Sekretarz w formie prezentacji multimedialnej. 

 

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

analizie danych i propozycje rozwiązań. 

 

Sekretarz oznajmił, iż to zależy od gminy. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż bardzo chętnie zobaczyłaby taką analizę  

w przypadku kursów PKS. Autobus szkolny PKS jeździ cały czas pusty, ponieważ bardzo 

często mija się z autobusem MZK. Radna przypomina, że administracyjnie zwiększono 6 

kursów autobusowych 122 do przystanku Warszawska, których nie było, gmina sama 

dołożyła kursy, więc nic się nie stanie jeżeli zostaną one zlikwidowane. Radna zwraca uwagę, 

że jeżeli gmina zlikwiduje kursy w godzinach, których przemieszczają się ludzie to aby 

mieszkańcy Czechowa dotarli do domu musieliby pokonać minimum 3,2 km.  Radna dodała, 

że wnioski z przedstawionej informacji powinna wyciągnąć gmina i jej przedstawiciel ze 

stosownym wyprzedzeniem powinien przyjechać na zebranie wiejskie do Czechowa i 

przekazać je mieszkańcom.  
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Sekretarz poinformował, iż nie ma materiałów dotyczących kursów autobusów PKS, 

ponieważ nie było to przedmiotem dzisiejszego posiedzenia. Natomiast on jako głos jedynie 

opiniodawczy względem Rady i Wójta uważa, że jeżeli mowa o rezygnacji kursów w 

przypadku autobusów linii 113, czy skróceniu kursów linii 122 to dotyczy to jedynie 

autobusów bez frekwencji.  

 

Radny Marian Tomkiewicz oznajmił, iż wnioski w sprawie likwidacji połączeń należałoby 

w miarę szybko opracować, ponieważ niedługo są zebrania sołeckie i dobrze, gdyby ktoś  

z gminy przedstawił wizję zmian i kalkulację. Natomiast Radny jest przeciwny likwidacji 

połączeń linii 113 i 122. 

 

Sekretarz oznajmił, iż całkowita likwidacja linii 113 i 122 nie byłaby możliwa. Natomiast dla 

mieszkańców np. Gralewa, Santoka czy Lipek funkcjonują tylko połączenia PKS, mieszkańcy 

Wawrowa i Czechowa, a przede wszystkim Wawrowa mają do wykorzystania dwie 

możliwości niepowiązane ze sobą taryfowo. Gminie zależałoby na tym żeby wprowadzić 

integrację taryfową tak jak zrobiło to miasto Kalisz i powiat kaliski tj. są dwa rodzaje 

transportu, ale honorują wzajemnie bilety i swoich deficytowych połączeń pozbyło się miasto 

na rzecz powiatu, ale za to powiat może jeździć po mieście z dofinansowaniem od 

Wojewody.  W obecnych warunkach finansowych żadna gmina  wiejska nie zdecyduje się na 

zakup 100% komunikacji po swoim terenie przez miejskiego operatora, który jest dwukrotnie 

droższy, a tak naprawdę 8 krotnie droższy, bo nie ma dotacji. Wawrów jest miejscowością, do 

której jeździ najwięcej autobusów MZK spośród wszystkich podgorzowskich miejscowości.  

 

Ad. 5 

Wolne wnioski i zapytania. 

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska zwróciła się z pytaniem, jak ma wyglądać 

nawierzchnia ścieżki rowerowej w parku w Janczewie. 

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska udzieliła odpowiedzi, że będzie to kruszywo.  

  

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska zwróciła się z pytaniem, czy mogłaby dostać 

projekt inwestycji dotyczącej parku. 

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska udzieliła odpowiedzi, że projekt jest dostępny na 

stronie BIP. 

 

Radna Irena Kucharska zwróciła się z pytaniem, czy wyjaśniła się sprawa dotycząca 

chodnika do szkoły w Santoku. 

 

Z-ca Wójta udzielił odpowiedzi, iż działania dotyczące chodnika są nadal prowadzone.  

 

Radna Krystyna Podsiadło zwróciła się z pytaniem, czy są już zakończone prace związane  

z naprawą placów zabaw, ponieważ w Janczewie nie został naprawiony. 

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska udzieliła odpowiedzi, że prace nie są jeszcze 

zakończone.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska zgłosiła, iż na scenie w parku jest dziura.  
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Ad. 6 

Zakończenie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 14
35

 posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki.
 

 

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Krystosik           Ireneusz Kucner 
 


