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Protokół nr 55/2022 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

Protokół nr 62/2022 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

12 września 2022r. 

 

 

Komisja Budżetu i Gospodarki w związku z tematyką posiedzenia obradowała wspólnie 

z Komisją ds. Społecznych i Oświatowych. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Stanowisko do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Santok w rejonie ulicy Wiśniowej w Janczewie  (projekt 1) 

4. Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszarów położonych w gminie Santok, obręb 0001 Wawrów, dla 

działek położonych przy granicy z m. Gorzowem Wlkp. o numerach: 6, 51/6, 51/7, 

452/1, 452/4, 452/6, 452/7, 452/8, 452/9, 452/10, 452/12, 452/13, 50/4, 50/5, 

50/6, 50/7, 50/8, 50/10, 50/11, 50/12, 50/13, 50/14, 50/21, 50/22, 50/23, 50/24, 50/25, 

50/26, 50/27, 50/28, 50/29, 50/30, 50/31, 50/32, 50/33, 50/34, 50/35 przestrzennego  

(projekt 2) 

5. Informacja w sprawie sprawozdania finansowego oraz bilans Fundacji OPiDHZS za 

2021r.  

6. Stanowisko do uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu Senior+  

w Płomykowie oraz nadania statutu. (projekt 3) 

7. Stanowisko do uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w Klubie Senior+ w Płomykowie. (projekt 4) 

8. Stanowisko do uchwały zmieniającej Uchwałę nr XVI/146/2019 Rady Gminy Santok 

z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. (projekt 5) 

9. Stanowisko do uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 

dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie 

obszaru i granic aglomeracji Gorzów Wielkopolski. (projekt 6) 

10. Stanowisko do uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/237/2020 Rady Gminy 

Santok. (projekt 7) 

11. Informacja w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku, w tym 

informacja o realizacji zobowiązań podatkowych, opłat lokalnych i ich ściągalności, 

spłaty kredytów oraz wykonanie budżetu oświaty przez poszczególne jednostki.  

12. Informacja o wykonywanych i planowanych inwestycjach w 2022 roku.  

13. Informacja dotycząca działań podjętych w celu pozyskania środków zewnętrznych.  
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14. Stanowisko do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 

2022. (projekt 8) 

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

2022-2038. (projekt 9) 

16. Stanowisko do uchwały w sprawie uznania petycji na niezasługująca na 

uwzględnienie. (projekt 10) 

17. Wolne wnioski i zapytania. 

18. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner o godz. 12
00 

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 7 osobowym składzie (nieobecna Radna Katarzyna 

Szafrańska oraz Radny Tomasz Żarski) Spoza Komisji udział wzięli: Wójt Gminy Paweł 

Pisarek, Z-ca Wójta Damian Kochmański, Skarbnik Andrzej Szymczak, Przewodnicząca 

Rady Renata Nowosad, Kierownik RBF Marzanna Kuziak, Kierownik RRG Bogumiła 

Popkowska, Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak, Kierownik ROA Alicja 

Cierach, Kierownik OPS Anita Łukowiak, Inspektor ds. gospodarki przestrzennej Magdalena 

Zagróbka, Przedstawiciel firmy AKWADRAT Jan Biernacki, Główna Księgowa CUW 

Małgorzata Wołoszczuk, Prezes FOPiDHZS Stanisław Tokarski. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner zaproponował siebie, 

jako osobę prowadzącą posiedzenie Komisji. 

Komisje w drodze głosowania wybrały Przewodniczącego Komisji Budżetu  

i Gospodarki Ireneusza Kucnera na osobę prowadzącą posiedzenie. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – za  

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Renata Szostak – za  

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 
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5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za 

7. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji zaproponował zmianę do porządku posiedzenia polegającą na 

wprowadzeniu do porządku obrad uchwały zmieniającej uchwałę nr XIV/125/2019 Rady 

Gminy Santok z dnia 30 września 2019r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok 

jako pkt 17. 

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 

 

Porządek posiedzenia ze zmianą: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Stanowisko do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Santok w rejonie ulicy Wiśniowej w Janczewie  (projekt 1) 

4. Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszarów położonych w gminie Santok, obręb 0001 Wawrów, dla 

działek położonych przy granicy z m. Gorzowem Wlkp. o numerach: 6, 51/6, 51/7, 

452/1, 452/4, 452/6, 452/7, 452/8, 452/9, 452/10, 452/12, 452/13, 50/4, 50/5, 

50/6, 50/7, 50/8, 50/10, 50/11, 50/12, 50/13, 50/14, 50/21, 50/22, 50/23, 50/24, 50/25, 
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50/26, 50/27, 50/28, 50/29, 50/30, 50/31, 50/32, 50/33, 50/34, 50/35 przestrzennego  

(projekt 2) 

5. Informacja w sprawie sprawozdania finansowego oraz bilans Fundacji OPiDHZS za 

2021r.  

6. Stanowisko do uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu Senior+  

w Płomykowie oraz nadania statutu. (projekt 3) 

7. Stanowisko do uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt  w Klubie Senior+ w Płomykowie. (projekt 4) 

8. Stanowisko do uchwały zmieniającej Uchwałę nr XVI/146/2019 Rady Gminy Santok 

z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. (projekt 5) 

9. Stanowisko do uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 

dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie 

obszaru i granic aglomeracji Gorzów Wielkopolski. (projekt 6) 

10. Stanowisko do uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/237/2020 Rady Gminy 

Santok. (projekt 7) 

11. Informacja w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku, w tym 

informacja  o realizacji zobowiązań podatkowych, opłat lokalnych i ich ściągalności, 

spłaty kredytów oraz wykonanie budżetu oświaty przez poszczególne jednostki.  

12. Informacja o wykonywanych i planowanych inwestycjach w 2022 roku.  

13. Informacja dotycząca działań podjętych w celu pozyskania środków zewnętrznych.  

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

2022. (projekt 8) 

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

2022-2038. (projekt 9) 

16. Stanowisko do uchwały w sprawie uznania petycji na niezasługująca na 

uwzględnienie. (projekt 10) 

17. Stanowisko w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIV/125/2019 Rady Gminy 

Santok z dnia 30 września 2019r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Santok. 

18. Wolne wnioski i zapytania. 

19. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie porządek obrad ze zmianą. 

Komisje w drodze głosowania przyjęły porządek posiedzenia. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – za  

3. Justyna Haliczyn - za 

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

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. 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 

 

Ad. 3 

Stanowisko do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Santok w rejonie ulicy Wiśniowej w Janczewie  (projekt 1) 

 

Uchwałę oraz złożone do uchwały uwagi omówił przedstawiciel firmy AKWADRAT Jan 

Biernacki. 

 

Magdalena Rzeczycka-Więckowska zwróciła się z pytaniem, czy zapis w §14 uchwały 

będzie dopuszczał możliwość postawienia anteny telefonii komórkowej we wskazanym 

obszarze.  

 

Przedstawiciel firmy AKWADRAT Jan Biernacki udzielił odpowiedzi, iż w jego 

przekonaniu nie. Będzie to teren przeznaczony pod fotowoltaikę.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy Enea pochylała się nad tematem  

i wypowiadała się, co sądzi instalacji. 

 

Przedstawiciel firmy AKWADRAT Jan Biernacki oznajmił, iż na etapie sporządzania 

planu nie ma obowiązku konsultowania tematu, ponieważ Enea nie bierze udziału  

w postępowaniu jako strona. 

 

Wójt oznajmił, iż odrębną kwestią jest dokonywanie uzgodnień związanych z planem 

miejscowym i przyjmowaniem uwag do planu, a odmienną wydanie warunków 

przyłączeniowych do podłączenia farmy fotowoltaicznej do sieci. Te rzeczy dzieją się  

w oddzielnej procedurze i o warunki przyłączeniowe występuje inwestor.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 
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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 

 

Ad. 4 

Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszarów położonych w gminie Santok, obręb 0001 Wawrów, dla działek 

położonych przy granicy z m. Gorzowem Wlkp. o numerach: 6, 51/6, 51/7, 452/1, 452/4, 

452/6, 452/7, 452/8, 452/9, 452/10, 452/12, 452/13, 50/4, 50/5, 50/6, 50/7, 50/8, 50/10, 50/11, 

50/12, 50/13, 50/14, 50/21, 50/22, 50/23, 50/24, 50/25, 50/26, 50/27, 50/28, 50/29, 50/30, 

50/31, 50/32, 50/33, 50/34, 50/35 przestrzennego  (projekt 2) 

 

Uchwałę oraz złożone do planu uwagi omówiła Inspektor ds. gospodarki przestrzennej 

Magdalena Zagróbka. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Komisje 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. Renata Szostak – za  

8. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

9. Marian Tomkiewicz – za  
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Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za  

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za 

7. Marian Tomkiewicz - za 

 

Ad. 6 

Stanowisko do uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu Senior+  

w Płomykowie oraz nadania statutu. (projekt 3) 

 

Uchwałę omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak.  

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, czy będzie zatrudniona osoba, która będzie 

kierowała Klubem Seniora. 

Kierownik OPS Anita Łukowiak oznajmiła, iż po utworzeniu Klubu Seniora i uchwaleniu 

statutu następnym krokiem będzie ogłoszenie o naborze na stanowisko i wyłonienie 

kierownika placówki. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, przez jaki czas działalność klubu będzie 

dotowana. 

Kierownik OPS Anita Łukowiak udzieliła odpowiedzi, iż gmina dostała dofinansowanie na 

utworzenie i funkcjonowanie klubu, a trwałość projektu wynosi 3 lata.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, kto będzie docelowo utrzymywał klub po 

trzech latach, czy gmina analizowała, jakie to będą koszty. Radna dodała, że co się takiego 

stało, że w Płomykowie można utworzyć taki klub, a w Czechowie w trzy razy większej 

miejscowości nie można.  

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska oznajmiła, iż budynek w Płomykowie wymagał 

remontu, gmina posiadała dokumentację projektową, a w związku z tym, iż jest on bardzo 

dobrze usytuowany, w  sąsiedztwie lasu, gmina uzyskała dodatkowe punkty w konkursie. Po 

trwałości projektu obiekt może być użytkowany zgodnie z jego dotychczasowym 

przeznaczeniem, czyli utworzyć salę wiejską. Natomiast jedno pomieszczenie jest i będzie 

przeznaczone na prowadzenie klubu. Gmina jako jednostka samorządowa mogłaby prowadzić 

klub, ale nie ma do tego odpowiednich zasobów kadrowych, dlatego instytucja będzie 

prowadzona przez OPS.  

 

 

Radna Irena Furmańska zapytała, jakie są koszty wyposażenie klubu seniora i ile jeszcze 

środków musi przeznaczyć gmina na jego utworzenie.  

 



8 

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska oznajmiła, iż wniosek na utworzenie modułu I 

zakładał środki na pierwsze wyposażenie podstawowe i zakładał koszt 20 000 zł.  

 

Wójt oznajmił, iż w bieżącą kadencję gmina weszła z nakazem Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego o rozbiórkę części Sali wiejskiej w Płomykowie, ponieważ  

w poprzedniej kadencji nie potrafiono wykazać, że ta rozbudowa Sali została wykonana 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego (stwierdzono samowolę budowlaną). Gmina miała 

wówczas dwa wyjścia – opłacić opłatę legalizacyjną budynku, który i tak wymagał remontu, 

ale zdecydowano, że obiekt zostanie wyremontowany poprzez rozbiórkę elementów, które 

zostały wybudowane beż pozwolenia i koszt przedsięwzięcia miał wynosić ok. 800 tys. zł. 

Pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania w kwocie 200 tys. zł, pod warunkiem,  

że musi tam funkcjonować klub seniora. Projekt zakłada, że klub musi być utrzymany przez 3 

lata. Po tym okresie, można ubiegać się na kolejne dofinansowanie funkcjonowania klubu na 

kolejny okres.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, jaka jest gwarancja, że znajdzie się 15 

uczestników, ponieważ może się okazać, że zajęcia będą prowadzone dla 3 osób. Radna 

ponadto zapytała, z czego wynika ustalona kwota 388 zł.  

 

Wójt oznajmił, iż z diagnozy wynika, że jest zainteresowanych nawet więcej niż 15 osób.  

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak oznajmiła, iż kwota została wskazana na podstawie kilku 

kalkulacji podobnych projektów w Polsce. Średnio roczny koszt to 70 tys. zł, podzielone na 

15 członków klubu i na 12 miesięcy daje 388 zł. Do tej kwoty stosowane będą ulgi.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – wstrzymany  

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – nieobecna podczas głosowania 

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 – nieobecna podczas głosowania  
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4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – wstrzymany 

6. Renata Szostak – za 

7. Marian Tomkiewicz - za 

 

Ad. 7 

Stanowisko do uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

w Klubie Senior+ w Płomykowie. (projekt 4) 

 

Uchwałę omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, co w przypadku, kiedy uczestnik będzie 

uczęszczał na zajęcia, a nie opłaci. 

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak udzieliła odpowiedzi, iż będzie musiała ściągnąć te 

pieniądze, tak samo jak w przypadku opłat za usługi opiekuńcze. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy w takim razie nie lepiej pobierać 

opłaty „z góry”.  

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak oznajmiła, iż do sesji sprawdzi zaproponowane 

rozwiązanie pod względem prawnym.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska zwróciła się z pytaniem, czy jeżeli gmina nie 

pozyska kwoty niezbędnej do utrzymania klubu z wpłat uczestników to będzie musiała sama 

ponieść ten koszt.  

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak oznajmiła, iż obowiązek pobierania opłat narzuca ustawa, 

a gmina musi zabezpieczyć środki na utrzymanie obiektu.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, kto zapłaci za osoby zwolnione z opłaty.  

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż gmina musi utrzymać funkcjonowanie ośrodka.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – wstrzymany  

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 
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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 – wstrzymany 

6. Renata Szostak – za 

7. Marian Tomkiewicz - za 

 

Ad. 8 

Stanowisko do uchwały zmieniającej Uchwałę nr XVI/146/2019 Rady Gminy Santok z dnia 

27 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 

trybu ich pobierania. (projekt 5) 

 

Uchwałę omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska zwróciła się z pytaniem, na podstawie czego 

została zrobiona kalkulacja wskazanej w projekcie uchwały kwoty.  

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak oznajmiła, iż kwota 27 zł jest propozycją. Minimalna 

stawka to 22,50 zł, a według Kierownika OPS jest to zdecydowanie za mało. 

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska zwróciła się z pytaniem, czy budżet pozwala na 

taką stawkę. 

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak oznajmiła, iż za usługi opiekuńcze płacą osoby 

korzystające z tych usług, przy czym są osoby, które ustawowo są zwolnione z opłaty i tylko 

za te osoby płaci gmina.   

 

Wójt oznajmił, iż jest to i tak mniejsze obciążenie dla gminy niż kierowanie takich osób do 

DPS, więc tak długo, jak długo można można zatrzymać osobę w środowisku poprzez usługi 

opiekuńcze to powinno się to robić.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
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Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – za  

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. 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 

 

Ad. 9 

Stanowisko do uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 

współdziałania przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic 

aglomeracji Gorzów Wielkopolski. (projekt 6) 

 

Uchwałę omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, jakie będą to koszty dla gminy Santok. 

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska oznajmiła, iż mniej więcej  będzie to koszt w 

granicach 27 tys. brutto wartość całkowita, a dla gmin 2 700 zł (dopiero zostanie wyłoniony 

wykonawca przez lidera, czyli Miasto Gorzów).   

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Komisje 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 
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7. Renata Szostak – za 

8. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – nieobecna podczas głosowania  

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 

 

Ad. 10 

Stanowisko do uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/237/2020 Rady Gminy Santok. 

(projekt 7) 

 

Uchwałę omówiła Dyrektor CKiR Sylwia dobrzyńska. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Komisje 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. Renata Szostak – za 

8. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – nieobecna podczas głosowania  

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 

 

Ad. 11 
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Informacja w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku, w tym informacja  

o realizacji zobowiązań podatkowych, opłat lokalnych i ich ściągalności, spłaty kredytów 

oraz wykonanie budżetu oświaty przez poszczególne jednostki.  

 

Informację omówił Skarbnik. 

  

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska, Radny Tadeusz 

Boczula, Radna Krystyna Rajczyk, Skarbnik, Kierownik RRG Bogumiła Popkowska, Wójt.  

 

Informację w sprawie wykonania budżetu oświaty przez poszczególne jednostki omówiła 

Główna Księgowa CUW Małgorzata Wołoszczuk. 

 

Ad. 5 

Informacja w sprawie sprawozdania finansowego oraz bilans Fundacji OPiDHZS za 2021r.  

 

Informację omówił Prezes Fundacji Stanisław Tokarski. 

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska oznajmiła, iż do fundacji należy 10 ha i 

zwróciła się z pytaniem, czy ta ziemia leży odłogiem, czy fundacja prowadzi na niej 

działalność. 

 

Prezes Fundacji Stanisław Tokarski udzielił odpowiedzi, iż na dzień dzisiejszy 10 ha jest 

użytkowanych w postaci dzierżawy i z tego tytułu fundacja pozyskała 13 tys. zł. 

 

Radny Tadeusz Boczula  oznajmił, iż sprawozdanie za 2021 rok wydaje się czytelne, 

fundacja realizuje działalność statutową, jednak zachwyt nie może być nadmierny, ponieważ 

należy pamiętać, że fundacja sprzedała ziemię i realizuje zadania głównie ze środków 

pozyskanych z tytułu sprzedaży. Radny dodał, iż nie zawsze pozytywnie oceniał działalność 

fundacji, ale tym razem można udzielić fundacji wotum zaufania i mieć nadzieje, że jej dalsza 

działalność będzie na poziomie działalności w roku 2021.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż zgadza się z przedmówcą i uważa, że bilans jest 

czytelny. 

 

Prezes Fundacji Stanisław Tokarski oznajmił, iż w roku 2021 były jeszcze pewne 

ograniczenia w związku ze stanem epidemiologicznym, natomiast uważa, że w roku 2022 

działalność fundacji będzie miała jeszcze większy rozmach. Prezes Fundacji o mówił 

założone działania, a także oznajmił, iż współpraca z CKiR układa się bardzo dobrze.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy fundacja przewiduje udzielenie 

pomocy finansowej na remont kościoła w Wawrowie.  

 

Prezes Fundacji Stanisław Tokarski udzielił odpowiedzi, iż jest tworzony plan realizacji 

celów, a obecnie minęła już połowa roku. Pismo rady parafialnej wpłynęło, ale nie odbyło się 

jeszcze spotkanie zarządu.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, o jaką kwotę wnioskowała Rada 

Parafialna. 
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Prezes Fundacji Stanisław Tokarski udzielił odpowiedzi, iż poproszono o kwotę 10 000 zł.  

 

Ad. 12 

Informacja o wykonywanych i planowanych inwestycjach w 2022 roku.  

 

Informację omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, od kiedy jest plan budowy sali wiejskiej 

w Ludzisławicach.  

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska udzieliła odpowiedzi, iż wykonawcę dokumentacji 

projektowej wyłoniono w 2021 roku i jest ona przygotowywana. Natomiast realizacja 

inwestycji uzależniona jest od możliwości finansowych.  

 

Wójt dodał, iż w sali wiejskiej w Ludzisławicach sypie się wszystko, więc nie ma sensu jej 

remontować. Natomiast jeżeli zostanie utworzony dziennik budowy to wystarczy co trzy lata 

dokonywać wpis i pozwolenie będzie ważne kilkanaście lat, a jeżeli okaże się, że będzie 

można pozyskać jakieś środki na tą inwestycję do gmina będzie gotowa na złożenie wniosku.   

 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, czy opracowywanie dokumentacji na 

budowę placu zabaw dotyczy całościowej przebudowy placu.  

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska udzieliła odpowiedzi, iż chodzi jedynie o urządzenie 

zabawowe – karuzelę, a także jest to zaktualizowanie stanu prawnego, ponieważ plac zabaw 

częściowo wchodzi na teren wyznaczony jako droga.   

 

Radna Mirosława Porańczyk zwróciła się z pytaniem, kiedy zostanie zakończony remont 

sali w Lipkach Wielkich. 

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska udzieliła odpowiedzi, iż dopiero w środę o godz. 

8.00 odbędzie się odbiór budowy, więc na pytanie będzie mogła odpowiedzieć dopiero na 

sesji.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska zwróciła się z pytaniem, kiedy zostanie 

zakończona inwestycja w parku w Janczewie. 

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska udzieliła odpowiedzi, iż nie jest w stanie 

odpowiedzieć na pytanie na tym etapie inwestycji, ponieważ nie ma ukończonych jeszcze 

wielu elementów.  

 

Ad. 13 

Informacja dotycząca działań podjętych w celu pozyskania środków zewnętrznych.  

 

Informację w formie prezentacji multimedialnej omówiła Kierownik RRG Bogumiła 

Popkowska. 

 

Radna Irena Kucharska opuściła posiedzenie (godz. 15.20). Od tego momentu Komisja 

Budżetu i Gospodarki obradowała w 7 osobowym składzie. 
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Wójt oznajmił, że ponieważ z ostatniego rozdania projektów w ramach „polskiego ładu” 

zrobił zestawienie z którego wynika, iż w powiecie gorzowskim średnio na 7 gmin samorządy 

średnio dostały 9 400 000 zł, a gmina Santok 4 250 000 zł. Dwa razy otrzymano najniższe 

projekty jakie można było dostać. Na miejscowości popegeerowskie gmina nie otrzymała nic 

z obu rozdań. W ostatnim rozdaniu mimo interwencji Wójta, gmina Santok jako jedyna gmina  

nic nie otrzymała. Wójt oznajmił, iż wszędzie będzie głośno o tym mówił, ponieważ chodzi  

o mieszkańców gminy, których się lekceważy i okrada z publicznych pieniędzy, które 

mieszkańcom gminy Santok również się należą. W 500 znakach, w których możliwe jest 

opisanie projektu z Polskiego Ładu nie opisze się tak projektu, żeby w Warszawie oceniono, 

który projekt ma przejść, a który nie.  

 

Ad. 14 

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

(projekt 8 z dnia 12.09.2022r.) 

 

Uchwałę omówił Skarbnik. 

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska oznajmiła, iż przekazywane materiały  

i omówienie ich jest nieczytelne dla Radnych, przekazywana jest tylko informacja 

rachunkowa, a Radni nie są księgowymi. Radna poprosiła, aby przygotowywać konkretne 

informacja zawierające cel przesunięć w budżecie.  

 

Radna Irena Furmańska opuściła posiedzenie (godz. 15.50). Od tego momentu Komisja 

Budżetu i Gospodarki obradowała w 7 osobowym składzie. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Komisje zaopiniowały projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Justyna Haliczyn - za 

3. Ireneusz Kucner – za 

4. Krystyna Podsiadło – za 

5. Renata Szostak – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za  

7. 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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Ad. 15 

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

2038. (projekt 9) 

 

Uchwałę omówił Skarbnik. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Komisje zaopiniowały projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Justyna Haliczyn - za 

3. Ireneusz Kucner – za 

4. Krystyna Podsiadło – za 

5. Renata Szostak – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za  

7. 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 

 

 

Ad. 16 

Stanowisko do uchwały w sprawie uznania petycji na niezasługująca na uwzględnienie. 

(projekt 10) 

 

Uchwałę omówił Członek Komisji Skarg Wniosków i Petycji Zbigniew Łukasiewicz.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska oznajmiła, iż pamięta, że Wójt w swoim 

programie wyborczym zapewniał, że powstanie młodzieżowa rada.  

 

Wójt  oznajmił, iż rozumie, że o powstanie młodzieżowej rady powinny zabiegać środowiska 

z terenu gminy. Nie chodzi o to, żeby tworzyć cos co będzie fikcyjne, tylko o to żeby  by to 

realnie działało i jeżeli znajdą się osoby, które chciałyby się zaangażować to jak najbardziej.   

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Komisje zaopiniowały projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 
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1. Tadeusz Boczula – za 

2. Justyna Haliczyn - za 

3. Ireneusz Kucner – za 

4. Krystyna Podsiadło – za 

5. Renata Szostak – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za  

7. 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 

 

Ad. 17 

Stanowisko w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIV/125/2019 Rady Gminy Santok 

z dnia 30 września 2019r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok. 

 

Uchwałę omówiła Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Komisje zaopiniowały projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Justyna Haliczyn - za 

3. Ireneusz Kucner – za 

4. Krystyna Podsiadło – za 

5. Renata Szostak – za 

6. Magdalena Rzeczycka-Więckowska – za  

7. Marian Tomkiewicz – za  

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – nieobecny podczas głosowania  

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Mirosława Porańczyk - za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Renata Szostak – za 

7. Marian Tomkiewicz – za 
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Ad. 18 

Wolne wnioski i zapytania. 

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska zwróciła się z pytaniem, jakie gmina podjęła 

kroki, aby naprawić szkody wyrządzone przez zalanie, które głównie dotknęły miejscowość 

Czechów i Wawrów. 

 

Wójt poinformował, iż zwołano w czwartek kryzysowy sztab powiatowy, dokonano objazdu, 

aby ocenić szkody, które nastąpiły głównie w miejscowościach Wawrów i Czechów. 

Poszkodowani składają wnioski o pomoc do 6 000 zł i jest już ich ponad 70. Gmina będzie 

składała zapotrzebowanie do LUW do wydziału polityki społecznej o środki. Wystąpiono 

również do Wojewody o powołanie komisji ds. szacowania szkód w rolnictwie. Powołano 

komisję, która ocenia zniszczenia w budynkach. Oprócz tego dokonano przeglądu dróg  

i zabezpieczono ul  Akacjową, która została zniszczona, prawdopodobnie z powodu zasypanej 

sterty śmieci i w związku z tym wszczęto również postępowanie w sprawie nielegalnego 

składowania śmieci, które dotyczy właścicieli działki i dewelopera.  Zamówiono kontenery, 

aby mieszkańcy mogli wyrzucać rzeczy, które zostały podczas ulewy zniszczone lub te które 

spłynęły na posesje. Zostaną również wskazane miejsca, w które będzie można zwozić ziemię 

i gmina zajmie się już transportem składowanej ziemi. Jest to tylko część działań, ponieważ 

jeszcze dużo pracy przed gminą.  

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz oznajmił, iż rozmawiał z mieszkańcami ul. Sadowej, którzy 

mówią, że niezabezpieczona jest droga gminna i właśnie przez nią są zalewani.  

 

Wójt oznajmił, iż należy znaleźć rozwiązanie, aby drogę zabezpieczyć, ale trzeba się liczyć  

z tym, że naokoło obszar jest zabudowany i przy tak intensywnych opadach woda będzie 

spływać.  

 

Ad. 19 

Zakończenie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 16
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 

  


