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Protokół nr 57/2022 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

Protokół nr 65/2022 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

12  grudnia 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. Przedstawienie planu budżetu oraz planu działalności CKiR i gminnych bibliotek na 

rok 2023. 

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022. 

5. Informacja o lokalach komunalnych dla najbardziej potrzebujących (okres zimowy)  

6. Sprawy bieżące OPS i ŚDS. 

7. 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 1) 

8. Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Santoku (projekt 2) 

9. Stanowisko do uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Santok nr II/4/2018 z dnia 

29.11.2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej 

dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Santok. 

(projekt 3) 

10. Stanowisko do uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami Gminy Santok na lata 2023-2026.  (projekt 4) 

11. Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie umów o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. (projekt 5) 

12. Stanowisko do uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XLIII/329/14 Rady Gminy 

Santok z dnia 29 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 

Janczewo. (projekt 6) 

13. Stanowisko do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 

2022. (projekt 7) 

14. Stanowisko do uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2023. 

(projekt 8) 

15. Informacja o planowanych inwestycjach w tym z funduszu sołeckiego na rok 2023. 

16. Stanowisko do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok 

na lata 2023-2038. (projekt 9) 

17. Stanowisko do uchwały w sprawie uznania petycji za bezzasadną. (projekt 10) 

18. Wolne wnioski i zapytania. 

19. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1  
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner o godz. 1210 dokonał 

otwarcia posiedzenia wspólnej komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja Budżetu  

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

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych uczestniczyła w 7 osobowym składzie (nieobecna 

Radna Katarzyna Szafrańska oraz Radna Mirosława Porańczyk). Spoza Komisji udział wzięli: 

Wójt Gminy Paweł Pisarek, Z-ca Wójta Damian Kochmański, Sekretarz Krzysztof 

Karwatowicz, Skarbnik Andrzej Szymczak, Przewodnicząca Rady Renata Nowosad, 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska, Kierownik ROA Alicja Cierach, Kierownik OPS 

Anita Łukowiak, Kierownik ŚDS Jowita Leszkiewicz, Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-

Szymczak, Główna Księgowa CUW Małgorzata Wołoszczuk, Z-ca Kierownika RRG 

Katarzyna Kokocińska. 

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. Irena Furmańska – za  

2. Justyna Haliczyn - za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. 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. Renata Szostak – za 

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski - za 

 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Komisji zaproponował zmianę w porządku posiedzenia polegającą na 

zamianie kolejności pkt 5, 6, 7 i 8 w miejsce pkt 3, 4, 5 i 6. 
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Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany. 

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. Renata Szostak – za  

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. 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. Renata Szostak – za 

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski - za 

  

Porządek posiedzenia ze zmianą: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Informacja o lokalach komunalnych dla najbardziej potrzebujących (okres zimowy)  

4. Sprawy bieżące OPS i ŚDS. 

5. 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 1) 

6. Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Santoku (projekt 2) 

7. Przedstawienie planu budżetu oraz planu działalności CKiR i gminnych bibliotek na 

rok 2023. 

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022. 

9. Stanowisko do uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Santok nr II/4/2018 z dnia 

29.11.2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej 

dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Santok. 

(projekt 3) 

10. Stanowisko do uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami Gminy Santok na lata 2023-2026.  (projekt 4) 

11. Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie umów o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. (projekt 5) 
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12. Stanowisko do uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XLIII/329/14 Rady Gminy 

Santok z dnia 29 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 

Janczewo. (projekt 6) 

13. Stanowisko do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 

2022. (projekt 7) 

14. Stanowisko do uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2023. 

(projekt 8) 

15. Informacja o planowanych inwestycjach w tym z funduszu sołeckiego na rok 2023. 

16. Stanowisko do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok 

na lata 2023-2038. (projekt 9) 

17. Stanowisko do uchwały w sprawie uznania petycji za bezzasadną. (projekt 10) 

18. Wolne wnioski i zapytania. 

19. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie porządek obrad ze zmianami. 

Komisje w drodze głosowania przyjęły porządek posiedzenia. 

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. Renata Szostak – za  

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. 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. Renata Szostak – za 

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski - za 

 

Ad. 3 i Ad. 4 

Informacja o lokalach komunalnych dla najbardziej potrzebujących (okres zimowy)  

Sprawy bieżące OPS i ŚDS. 

 

Informacje o lokalach komunalnych dla najbardziej potrzebujących (okres zimowy)  oraz 

sprawozdanie z działalności OPS omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak.  

 

Ad. 5 

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

27 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania  
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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 1) 

 

Uchwałę omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

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. Renata Szostak – za  

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. 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. Renata Szostak – za 

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski - za 

 

Ad. 6 

Stanowisko do uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Santoku (projekt 2) 

 

Uchwałę omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

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. Renata Szostak – za  
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7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. 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. Renata Szostak – za 

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski - za 

 

Ad. 4 cd. 

Sprawy bieżące ŚDS 

 

Informacje przedstawiła Kierownik ŚDS Jowita Leszkiewicz. 

 

Ad. 7 

Przedstawienie planu budżetu oraz planu działalności CKiR i gminnych bibliotek na rok 

2023. 

 

Informację omówiła Dyrektor CKiR Sylwia Dobrzyńska.  

 

Ad. 8 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022. 

 

Informację omówił Z-ca Wójta Damian Kochmański oraz Kierownik CUW Dagmara 

Kowalicka-Szymczak.  

 

Ad. 9 

Stanowisko do uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Santok nr II/4/2018 z dnia 

29.11.2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Santok. (projekt 3) 

 

Uchwałę omówiła Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż Kierownik CUW powołuje się na § 4 w uchwale 

II/4/2018, a w niej jest wskazana kwota dotacji w wysokości 100 zł. Radna zwróciła się  

z pytaniem, w której uchwale określono wzrost dotacji do kwoty 120 zł, ponieważ w tej na 

którą się powołuje jest 100 zł.  

 

Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak oznajmiła, iż jej zdaniem zapis jest 

poprawny, ponieważ odwołuje się do pierwotniej uchwały, a zmiana jej treści polega na 

zmianie kwoty dotacji na 120 zł.  

 

Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż w jej ocenie zapis jest prawidłowy, ponieważ należy 

odnosić się do pierwotnej uchwały przy wprowadzaniu zmian zmian.  
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Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska wyraziła zdanie, iż na dzień dzisiejszy 

ostateczne brzmienie pierwotnego przepisu jest po zmianach i wprowadzając nowe zmiany 

należy się odnieść to uchwały pierwotnej, więc nie można wobec tego bazować na pierwotnej 

wartości tylko tej zmienianej sukcesywnie.  

 

Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak oznajmiła, iż w 2018 roku Rada Gminy 

określała stawkę na rok 2019 obowiązującą od 1 stycznia do 31 grudnia, kolejna uchwała też 

zmieniała jedynie zapisy uchwały pierwotnej. Projekt został zweryfikowany pod względem 

formalno-prawnym przez prawnika i w roku ubiegłym uchwała wyglądała tak samo. 

 

Radna Irena Furmańska dodała, ze dlatego też w roku ubiegłym również głosowała 

przeciwko uchwale, ponieważ nadal nie wynika z uchwały, że kwota dotacji to 120 zł.  

 

Wójt oznajmił, iż przedmiotowym projektem zmienia się jedynie czas obowiązywania stawki 

w wysokości 120 zł od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, natomiast w pozostałym zakresie 

w tym wysokość kwoty nie ulega zmianie i jest obowiązująca.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Komisje zaopiniowały projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – przeciw  

2. Justyna Haliczyn - za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. 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. Renata Szostak – za 

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski - za 

 

Ad. 10 

Stanowisko do uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 

Gminy Santok na lata 2023-2026.  (projekt 4) 

 

Uchwałę omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska.  
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Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż zmierzyła się z każdą stroną programu i uważa, że 

jest on opracowany bardzo dobrze. Radna poprosiła o kserokopię opinii Konserwatora 

Zabytków. Radna poprosiła o krótką informację, dlaczego w programie nie określa się źródeł 

finansowania.  

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska oznajmiła, że jeżeli gmina będzie realizować prace  

zgodnie z programem, który nawiązuje do zarządzenia Wójta, który prowadzi gminną 

ewidencję zabytków, związane z obiektami znajdującymi się w gminnej ewidencji zabytków 

to wówczas będą one wymagały nakładów finansowych to będą one zapisywane  

w budżecie gminy na dany rok w działaniach inwestycyjnych.  

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, czy gmina będzie wnioskować o środki 

finansowe w ramach projektu na zabytki. 

 

Wójt poinformował, iż jest kolejny nabór w ramach Polskiego Ładu, można składać do 10 

wniosków w kwocie do 150 tys. zł, do 500 tys. zł i do 3.5 mln zł.  Wójt poinformował 

Wojewodę, że gmina złoży na pewno jeden wniosek tj. wniosek na kwotę do 3,5 mln zł na 

przedszkole w Wawrowie, dlatego, że przedszkole w Wawrowie jest obiektem zabytkowym.  

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, jak by wyglądała sytuacja w przypadku, 

gdyby gmina zawnioskowała o remont kościoła w Gralewie, czy wkład własny musi pokryć 

gmina, a później rozlicza się z parafią. 

 

Wójt oznajmił, iż nie chciałby wchodzić w takie szczegóły w chwili obecnej, ponieważ ma za 

mało danych, ale temat jest otwarty. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Komisje zaopiniowały projekt uchwały. 

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. Renata Szostak – za  

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. 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. Renata Szostak – za 

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

 

Ad. 11 

Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie umów o świadczenie usług 

w zakresie publicznego transportu zbiorowego. (projekt 5) 

 

Uchwałę omówił Sekretarz.  

 

Radny Ireneusz Kucner oznajmił, iż z tego co wyczytał w uchwale wynika, że zmieniła się 

trasa linii autobusowej nr 211. 

 

Sekretarz oznajmił, iż ta część jest wpisana w uzasadnieniu do uchwały, ale formalnie nie 

wchodzi w zakres regulacji, ponieważ jest przedłużeniem linii znajdującej się w Gorzowie 

Wlkp., natomiast chcąc przekazać pełną informację, wskazuje się ja w uzasadnieniu uchwały. 

Zmiana trasy jest związana z wnioskami mieszkańców, w szczególności środowiska 

szkolnego i związany jest z godzinami dojazdów. Rozkłady jazdy autobusów tradycyjnie 

zostaną przekazane wszystkim mieszkańcom.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy zmieni się cena biletów. 

 

Sekretarz oznajmił, iż na chwilę obecną cena biletów zostaje niezmieniona, jednak sytuacja 

gospodarcza zaskakuje nieustannie i być może będzie cena będzie musiała być zmieniona.  

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, czy w ramach oszczędności, przewoźnik nie 

mógłby zastosować rozwiązania polegającego na tym, iż w trasy, które mają mniejszą 

frekwencje wysyłać na przykład busów, które są mniejsze niż autobus. 

 

Sekretarz udzielił odpowiedzi, iż uważa, że jest to mało realne rozwiązanie, ponieważ 

autobusy są różnie napełnione, jadąc w różne strony, np. jedzie nim młodzież szkolna w jedną 

stronę, a wraca już pusty. Autobusy jeżdżą w obiegach, zmieniając numer i jadąc już inną 

linią.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Komisje zaopiniowały projekt uchwały. 

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. Renata Szostak – za  

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. Marian Tomkiewicz – za  

 

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. Renata Szostak – za 

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski - za 

 

Ad. 12 

Stanowisko do uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XLIII/329/14 Rady Gminy Santok z 

dnia 29 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo. (projekt 

6) 

 

Uchwałę omówiła Z-ca Kierownika RRG Katarzyna Kokocińska. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Komisje zaopiniowały projekt uchwały. 

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. Renata Szostak – za  

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. 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. Renata Szostak – za 

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski - za 

 

Przewodniczący Komisji ogłosił przerwę (godz. 14.10). Po przerwie (godz. 14.25) 

kontynuowano obrady zgodnie z porządkiem posiedzenia. 

 

Ad. 13 

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

(projekt 7) 

 

Uchwałę omówił Skarbnik. 
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Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Komisje zaopiniowały projekt uchwały. 

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. Renata Szostak – za  

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. 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. Renata Szostak – za 

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski - za 

 

 

Ad. 14 

Stanowisko do uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2023. (projekt 

8) 

 

Uchwałę omówił Skarbnik. Skarbnik poinformował, iż omawiany projekt uchwały różni się 

od pierwotnego projektu uchwały poprawkami, które zostały wprowadzone w związku   

z uwagami RIO. Ponadto przedstawił treść:  

• uchwały Nr 641/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej 

Górze z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie: wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały 

budżetowej na 2023 rok Gminy Santok wraz z uzasadnieniem;  

• uchwały Nr 642/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej 

Górze z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie: wydania opinii o możliwości sfinansowania 

deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 

2023;  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, dlaczego nie otrzymała odpowiedzi na 

wniosek do budżetu gminy, który został złożony we wrześniu. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, że wszystkie wnioski do budżetu były przedmiotem analizy, 

niektóre zostały wprowadzone do budżetu, inne nie. W momencie, kiedy zostanie przyjęta 
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uchwała budżetowa zostanie udzielona informacja wnioskodawcy, czy wniosek został 

uwzględniony, czy nie.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż Czechów również złożył wniosek do budżetu i nie 

otrzymał odpowiedzi. Radna chciałaby otrzymać informację o sposobie rozpatrzenia wniosku, 

jeszcze przed głosowaniem nad budżetem. 

 

Skarbnik poinformował, iż informacja o planowanych inwestycjach w tym z funduszu 

sołeckiego na rok 2023 zostanie omówiona w następnym punkcie.  

 

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby przed przystąpieniem do głosowania nad 

uchwałą, przedstawiona zostanie informacja o planowanych inwestycjach w tym z funduszu 

sołeckiego na rok 2023. 

 

Komisja przychyliła się do propozycji Przewodniczącego. 

 

 

Ad. 15 

Informacja o planowanych inwestycjach w tym z funduszu sołeckiego na rok 2023. 

 

Informację omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska oraz Wójt. 

  

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, ile środków będzie musiał wydatkować 

wójt ze środków gminy, aby rozpocząć inwestycje w Gralewie. W budżecie jest zapis, że 

dodatkowo zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 3 300 000 zł w związku z tym Radna 

zapytała na jaki cel.  

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż ma nadzieje, że Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Gralewie 

uda się wykonać w całości z dotacji, ponieważ to zadanie nie wymaga środków własnych, 

więc jeżeli gmina zmieści się w kwocie 3 033 000 zł to w całości zostanie wykonane  

z dotacji.  Jeżeli z przetargu wyniknie wyższy koszt to gmina będzie musiała dołożyć. 

Szykowany jest już wniosek o kolejne dofinansowanie na wyposażenie i prowadzenie 

obiektu. Natomiast pożyczka to środki, które zostaną przeznaczone na remizę, ale to są także 

środki, które gmina musi włożyć jako 750 000 zł do wkładu własnego do inwestycji w 

Janczewie. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, dlaczego tak traktowany jest Santok jeżeli 

chodzi o podział środków z Polskiego Ładu. 

 

Wójt oznajmił, iż jego celem jest działanie dla gminy Santok. Samorządy nie są równo 

traktowane, ale nie jest to zależne od Wójta.  
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Radny Marian Tomkiewicz zwrócił się z pytaniem, czy planowane jest dokończenie ul 

Czereśniowej w Wawrowe bez instalacji wodno-kanalizacyjnej.  

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska udzieliła odpowiedzi, że kanalizacja wodno-

kanalizacyjna oraz deszczówka jest przewidziana w dokumentacji. 

 

Radny Marian Tomkiewicz oznajmił, iż nie jest za remontem przedszkola w Wawrowie, 

pomimo iż zostały już wydane jakieś środki na projekt, ponieważ ostatnia powódź pokazała, 

że to miejsce nie jest dobre na lokalizację przedszkola i Radny ma nadzieje, że uda się 

pozyskać jakieś środki z zewnątrz na budowę nowego przedszkola, ponieważ tego potrzebują 

mieszkańcy Wawrowa, a nie łatania starego budynku.  

 

Wójt oznajmił, iż tym tokiem myślenia to kościół w Wawrowie też powinien zostać 

przeniesiony, ponieważ również został zalany. Problem należy rozwiązać inaczej i jest on 

rozwiązywany z Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz Starostwem Powiatowym, a mianowicie 

problem odwodnienia i sprowadzenia wód z centrum wsi w bezpieczne miejsce, aby uniknąć 

zlewania. Wójt rozumie stanowisko Radnego i innych mieszkańców wyrażających taki 

pogląd, ale w jednej kwestii nie może się zgodzić, ponieważ problem do rozwiązania jest tu  

i teraz, gdyby gmina otrzymała 98% dofinansowania z projektu dla popegeerowskich 

miejscowości to trwałby zaawansowany remont przedszkola w Wawrowie. Jednak przy 

rozwiązaniu, które proponuje Radny najpierw należałoby przyjąć miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, a procedura trwa ok 2 lat, następie przygotować 

dokumentację i kolejne 2 lata walczyć o przekazanie gruntów przez KOWR, następnie 

znaleźć środki i wybudować przedszkole. W przeciągu 10 lat być może przedszkole zostałoby 

wybudowane. Należy patrzeć realnie na to, co można rozwiązać w danym momencie. Obecny 

budynek może bardzo dobrze funkcjonować w czasie przejściowym.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy wójt ma jakiś plan oszczędnościowy 

dla gminy Santok.  

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż same oszczędności nie sprawią, iż środków przybędzie  

w budżecie, dlatego gmina szykuje plan miejscowy pod fotowoltaikę, kilka hektarów  

w Gralewie na sprzedaż, gdzie będą mogły powstawać budynki mieszkalne oraz 14 ha  

w Lipkach Wielkich i szukanie inwestora, ponieważ szukane są źródła finansowania, dlatego 

tak ważna jest polityka przestrzenna gminy i odpowiednio polityka planistyczna, gdyż to 

pozwala stymulować rozwój gminy.  

 

Skarbnik oznajmił, iż podczas rozmów o inwestycji należy zwrócić uwagę, iż deficyt 

operacyjny, czyli różnica pomiędzy wydatkami, a dochodami  bieżącymi wynosi prawie 

3 300 000 zł, a poprawny budżet powinien być taki żeby  dochody przekraczały wydatki  

w takiej proporcji, aby z różnicy można było spłacić raty kapitałowe zaciągniętych kredytów  

i mieć wolne środki, jako wkład własny do inwestycji. Natomiast gmina jest 3 300 000 zł na 

minusie, a kredyt zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 
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1 253 000 zł, a pozostała kwota czyli 2 046 000 zł to wkład własny do inwestycji 

wymienionych w informacji.  

 

Sekretarz oznajmił, iż pamięta jak na pierwszej sesji Rady Gminy Santok  w 2016 roku,  

w której uczestniczył jeszcze za kadencji Wójta Ludniewskiego, były formułowane zarzuty, 

ze  kadencja trwa już od 2014 roku, a realizuje się z gminie niewiele inwestycji, a związane to 

było z szykowaniem się pod budżet Unii Europejskiej na lata 2013-2020. Realizacja 

inwestycji zaczęła się dynamicznie w 2017 roku, a w roku 2018 było już tak dynamicznie, że 

do dziś spłacane są pożyczki zaciągane na wkład własny. Sytuacja w danej chwili jest  

w jakiejś mierze podobna, a obecny budżet UE jest na lata 2021-2027, więc należy się liczyć 

z tym, że pierwsze konkursy będą w 2023, a wyniki w 2024, natomiast realizacja w szerokim 

zakresie będzie w 2025.  

 

Wójt oznajmił, iż nie może być tak, że skoro jest trudna sytuacja finansowa to nie realizuje 

się inwestycji i nie są przygotowywane dokumenty. Dokumenty nie są robione po to żeby 

leżały na półkach, ale po to żeby do nich sięgać i je wykorzystywać. Niedługą będą środki  

z ZIT ok 7 000 000 zł dla gminy i musi być zrobiona cała dokumentacja na modernizację  

rozbudowę budynku CKiR. Budowa Mariny trwała 14 lat, dlatego należy mieć wizję i być 

przygotowanym. W 2014 roku były gotowe programy i środki na ZIT, trzeba było tylko 

zdecydować na co te środki wydać, a w obecnej kadencji to z wyjątkiem jednej dotacji 

rządowej z Polskiego Ładu, nie ma żadnej innej. Trwają działania nad pozyskaniem środków 

w interregu na budowę dojścia do baszty. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetowej Gminy Santok 

na rok 2023. 

Komisje zaopiniowały projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – przeciw 

2. Justyna Haliczyn - za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Renata Szostak – za 

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Krystyna Rajczyk – wstrzymany 

5. Renata Szostak – za 
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6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski - za 

 

 

Ad. 16 

Stanowisko do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 

2023-2038. (projekt 9) 

 

Uchwałę omówił Skarbnik. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Komisje zaopiniowały projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – przeciw  

2. Justyna Haliczyn - za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

8. Marian Tomkiewicz – za  

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za  

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Krystyna Rajczyk – wstrzymany 

5. Renata Szostak – za 

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski - za 

 

Ad. 17 

Stanowisko do uchwały w sprawie uznania petycji za bezzasadną. (projekt 10) 

 

Uchwałę omówiła Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Irena Kucharska. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż w uzasadnieniu uchwały przeczytała, że Wójt takie 

działania prowadzi i takie pieniądze są zabezpieczone, dlatego skarga jest bezzasadna. 

Natomiast nie jest wpisane, że wniosek wpłynął po terminie. Radna zwróciła się z pytaniem, 

w którym punkcie w budżecie na rok 2023 jest to zabezpieczone. 

 

Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji oznajmiła, iż kwota 200 tys. jest 

zabezpieczona na realizację programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego. 
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Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż w budżecie są środki, ale zapisane na wsparcie 

kultury fizycznej i sportu. Radna oznajmiła, iż w uzasadnieniu powinno być wpisane, że 

wniosek wpłynął po terminie, dlatego nie zostanie uwzględniony.  

 

Wójt wyraził zdanie, iż zgodnie z KPA o rodzaju złożonego pisma nie decyduje jego nazwa 

tylko treść, a to pismo jest wnioskiem do budżetu i powinien być złożony do 30 września, 

ponieważ jest to wewnętrzna regulacja w gminie.  

 

Sekretarz zasugerował, aby konsekwentnie Radni bazowali na przedłożonym projektem 

uchwały i przegłosowali go.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. 

Komisje zaopiniowały projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – przeciw  

2. Justyna Haliczyn - za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - wstrzymany 

8. 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. Renata Szostak – za 

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski - za 

 

Ad. 18 

Wolne wnioski i zapytania. 

  

Skarbnik poinformował, iż 31 października do urzędu gminy wpłynęło pismo Rady Izby 

Notarialnej w Szczecinie o udzielenie informacji, czy gmina umożliwi i w jakiej wysokości 

pobieranie wynagrodzenia przez notariusza jako płatnika podatku od czynności cywilno-

prawnej, podatku od darowizny stosownie do art. 28 §1 i §4 ustawy ordynacja podatkowa. 28 

czerwca ukazało się rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wynagradzania płatnika i 

inkasenta z tytułu terminowego wpłacania podatku na rzecz budżetu państwa. Notariusze są w 

tym momencie płatnikiem i mogliby z części, którą pobierają mieć wynagrodzenie w kwocie 

0,3% kwoty tych podatków. W ordynacji jest zapis, że rada gminy może ustalić 

wynagrodzenie dla płatników i inkasentów z tytułu poboru podatku stanowiących dochody 

budżetu gminy. Skarbnik oznajmił, iż zostanie to przesłane radnym, aby zapoznali się  
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z pismem, ponieważ stanowisko jego i wójta jest takie, że nie powinno się przyjmować takiej 

uchwały, żadna gmina w okolicy nie podjęła takiej uchwały.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska oznajmiła, iż zgadza się w wcześniejszą 

wypowiedzią Wójta, że to, że są ciężkie pod względem finansowym lata nie oznacza, że 

gmina nie powinna nic robić i w związku z tym radna zapytała o możliwość przejmowania 

przez gminę dróg prywatnych, ponieważ są możliwości pobierania funduszy zewnętrznych na 

remonty dróg, ale w niektórych przypadkach nie jest to możliwe, ponieważ własność jest 

mieszana.      

 

Ad. 19 

Zakończenie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 1615 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 

  


