
Protokół Nr II/2014 

z II Sesji Rady Gminy 

S a n t o k 

8 grudzień 2014r 

 

Obrady sesji trwały od godz. 13
00

 do godz. 15
45

 w sali Gminnego Ośrodka 

Kultury w Santoku. 

 

Porządek obrad ustalony przez Komisarza Wyborczego: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności. 

2. Przyjęcie dziennego porządku obrad. 

3. Złożenie ślubowania przez wybranego wójta 

4. Zamknięcie obrad. 

 

 

Ad.1 porządku obrad 

Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności. 

 

Otwarcia II sesji dokonał Przewodniczący Rady Andrzej Szymczak witając 

wszystkich przybyłych na obrady. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, wobec 

czego rada jest władna w dniu dzisiejszym do podejmowania prawomocnych 

uchwał. 

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Marta Bobrowska wręczyła 

zaświadczenie o wyborze wójta Panu Józefowi Ludniewskiemu.  

 

Pani Senator RP VIII kadencji Helena Hatka złożyła podziękowanie  

ustępującemu Wójtowi Stanisławowi Chudzikowi za wieloletnią współpracę i 

zaangażowanie na rzecz gminy oraz przywitała nowego wójta, składając 

życzenia wielu sukcesów w gminie. Zapewniła o gotowości współpracy z 

nowym wójtem od poziomu sołtysów do poziomu senatora. 

 

Ad.2 porządku obrad 

Przyjęcie dziennego porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady zwrócił się o wprowadzenie zmian do porządku obrad, 

proponują poszerzenie go o 7 punktów poprzez wprowadzenie projektów 

uchwał, które radni otrzymali w materiałach na sesję razem z postanowieniem  

o zwołaniu sesji i porządkiem obrad ustalonym przez Komisarza Wyborczego. 

 

Radny Tadeusz Boczula stwierdził, że radni nie otrzymali ani w materiałach 

ani przed sesją rozszerzonego porządku obrad. 

 

Radny Stanisław Tokarski proponuje przyjęcie dziennego porządku obrad, 

gdyż nie zna jego obecnej wersji. 
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Przewodniczący Rady proponuje aby przegłosować kolejno punkty, które 

zostaną wprowadzone do porządku obrad a następnie cały porządek obrad.  

Początkowo Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Santok. Za uchwałą głosowało - 8 

radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 6. Udziału w głosowaniu nie brał Pan 

Tadeusz Boczula. Projekt został wprowadzony do porządku obrad. 

 

Radny Stanisław Tokarski proponuje aby Przewodniczący Rady przedstawił 

cały porządek obrad do przegłosowania a nie osobno punkt po punkcie.  

 

Przewodniczący Rady przedstawił cały porządek obrad ze zmianami, 

wprowadzającymi 7 projektów uchwał.  

 

Porządek obrad ze zmianami: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności. 

2. Przyjęcie dziennego porządku obrad. 

3. Złożenie ślubowania przez wybranego wójta 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy 

Santok 

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Budżetu 

Gospodarki i Rolnictwa. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji ds. Rodziny  

i Bezpieczeństwa. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Santok 

do Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6. 

11. Zamknięcie obrad. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak wnosi o wykreślenie punktu 2 – przyjęcie 

dziennego porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady wnosi o przegłosowanie przedstawionego porządku 

obrad ze zmianami. 

 

Radny Tadeusz Boczula zwrócił uwagę, że pytania odnośnie porządku obrad 

nie skończyły się, w związku z czym proponuje zarządzenie 10 minutowej 

przerwy w obradach aby porządek obrad, który posiada Pan Przewodniczący 

został wydrukowany i przekazany wszystkim radnym. 

 

Przewodniczący Rady zarządził 10 minutową przerwę w obradach  

na przygotowanie porządku obrad. 
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Po przerwie radni otrzymali nowy porządek obrad zawierający propozycje 

Przewodniczącego Rady. Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad 

przedstawionego przez Przewodniczącego Rady. 

Przegłosowano cały porządek obrad z wprowadzonymi zmianami, przyjmując 

go jednogłośnie – 15 za. 

 

Ad.3 porządku obrad 

Złożenie ślubowania przez wójta. 
 

Przed przystąpieniem do ślubowania wójta, Przewodniczący Rady zwrócił się o 

powstanie i wprowadzenie sztandaru. Po wprowadzeniu sztandaru i wysłuchaniu 

hymnu państwowego, Pan Józef Ludniewski złożył wobec Rady Gminy Santok 

ślubowanie, w związku z objęciem urzędu Wójta Gminy Santok, zakańczając 

rotę ślubowania słowami – „tak mi dopomóż Bóg”.  

 

Przewodniczący Rady złożył wójtowi w imieniu całej rady życzenia 

pomyślności, wytrwałości, wielu sukcesów oraz wielu nowatorskich pomysłów 

dzięki którym gmina Santok będzie piękniejsza i bardziej atrakcyjna 

turystycznie. 

 

Wójt Józef Ludniewski  podziękował za udział w tak szczególnym dla Niego 

dniu, przywitał mieszkańców gminy, sołtysów, panią senator Helenę Hatka, 

radnych gminnych, powiatowych, ustępującego wójta Stanisława Chudzika, 

ustępującą przewodniczącą rady Honoratę Brzytwę, przyjaciół, rodzinę. 

W słowach przemówienia Wójt stwierdził między innymi, że dokonany wybór 

jest wynikiem ogromnego zaufania do Jego osoby jakim został obdarzony przez 

mieszkańców gminy, za co serdecznie dziękuje. Zapewnił, że uczyni wszystko 

aby Jego kadencja była czasem dialogu i konsultacji z mieszkańcami, 

transparentności i przychylności pracy urzędu, sprawnej obsługi mieszkańców 

oraz szybkiego gospodarczego rozwoju gminy, zwłaszcza w obszarze 

infrastruktury. Wójt złożył także podziękowania Panu Stanisławowi Chudzikowi 

za pełnienie funkcji wójta przez cztery kadencje. Poinformował o głównych  

zmianach i działaniach jakie w czasie tych kadencjach zachodziły, życząc wielu 

lat aktywności na rzecz lokalnej społeczności. 

 

Przewodniczący Rady zwrócił się o powstanie i wyprowadzenie sztandaru. 

 

Następnie głos zabrał ustępujący Wójt Stanisław Chudzik dziękując wszystkim 

osobom współpracującym przez okresy kadencji. Przyszłemu wójtowi życzy 

wsparcia w radnych i mieszkańcach i aby zamierzenia które sobie radni i wójt 

zaplanowali były zrealizowane, i aby gmina się rozwijała. Z racji doświadczenia 

jakie zyskał przez te kadencje jest gotowy służyć swoją pomocą każdemu kto 

będzie tego potrzebował.  

 

Po tej wypowiedzi Przewodniczący Rady ogłosił 20 minutową przerwę  

w obradach. 
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Ad.4 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy 

Santok. 

 

Przewodniczący Rady proponuje wynagrodzenie dla wójta na takim samym 

poziomie jak miał poprzedni wójt. 

 

Radny Tomasz Skrobański – prosi  o wyjaśnienie czy jest to wynagrodzenie 

netto czy brutto. 

W odp. Przewodniczący stwierdził, że brutto. 

 

Radny Stanisław Tokarski uważa, że jest to za wysoka kwota. Nie można 

sięgać do  takiego pułapu nie wiedząc jak pan wójt będzie pracował. Jeżeli rada 

w przyszłości uzna, to można podwyższyć wójtowi wynagrodzenie po roku 

pracy lub dwóch. 

 

Radny Tadeusz Boczula jest podobnego stanowiska i proponuje  zasadnicze 

5.500 zł. i funkcyjny 1.700 zł. oraz dodatek specjalny 35% aby była możliwość 

nagradzania w przyszłości. 

 

Radna Irena Furmańska nie zgadza się z opiniami radnych Tokarskiego  

i Boczuli ponieważ zna wartość obecnego wójta i Jego doświadczenie.  

Była za maksymalnym wynagrodzeniem i tylko reakcja obecnego wójta 

spowodowała, że zmniejszono stawki przedstawione przez Przewodniczącego 

Rady.  

 

Radny Tomasz Skrobański stwierdził – „my nie znamy tak dobrze pana Józefa 

Ludniewskiego i chcielibyśmy się przekonać”. Jest za stanowiskiem pana 

Boczuli aby można było podnieść w przyszłości wynagrodzenie i aby byłoby  

to motywujące.  

 

Wójt Józef Ludniewski stwierdził, że nie przyszedł po pieniądze tylko chce 

pracować dla gminy Santok. Jeżeli rada uważa, że kwoty są za wysokie prosi  

o obniżenie do propozycji radnego Boczuli.  

 

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem o dalsze propozycje. 

Innych propozycji nie zgłoszono. 

 

Radny Tadeusz Boczula stwierdził, że najdalej idącą propozycją jest 

propozycja Przewodniczącego Rady, w związku z czym należy ją przegłosować 

w pierwszej kolejności. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję wynagrodzenia 

Wójta Gminy Santok: 

wynagrodzenie zasadnicze w wys. – 5.500 zł. 

dodatek funkcyjny w wys. - 1.800 zł. 
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dodatek specjalny – w wys. 40% 

dodatek za wieloletnią pracę – wg przepisów obowiązujących pracowników 

samorządowych. 

 

W głosowaniu za propozycją głosowało – 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymało 

się – 5 radnych. 

 

Przewodniczący Rady odczytał całą treść uchwały i poddał ją pod głosowanie: 

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami:  

11 za, 4 wstrzymujące się. Obecnych na sesji 15 radnych. Ustawowy skład rady 

15 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr II/4/14 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.5 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 

 

Przewodniczący Rady wnioskuje aby Komisja Rewizyjna składała się z trzech 

osób tak jak w poprzednich kadencjach. 

Wniosek przyjęto jednogłośnie – 15 radnych „za”. 

 

Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujących kandydatów: 

- Pan Piotr Goławski (wyraził zgodę) 

- Pan Radosław Wawrzyniak (wyraził zgodę) 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wypadku zgłoszenia więcej niż trzech 

kandydatów, głosowanie będzie się odbywać na każdego osobno i do Komisji  

zostaną wybrani ci kandydaci, którzy otrzymają większą ilość głosów „za”. 

Przy zgłoszeniu trzech kandydatów radni głosować będą nad całą listą. 

 

W dalszej kolejności zgłoszono do Komisji Rewizyjnej następujących 

kandydatów: 

- Pan Tomasz Helicki (wyraził zgodę) 

- Pani Justyna Haliczyn (wyraziła zgodę) 

 

Przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi kandydaturami. 

W głosowaniu jawnym kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: 

1. Piotr Goławski – 14 za, 0-przeciw, 1-wstrzymujący 

2. Radosław Wawrzyniak – 7 za, 4-przeciw, 4-wstrzymujące 

3. Tomasz Helicki – 14 za, 0-przeciw, 1-wstrzymujący 

4. Justyna Haliczyn – 9-za, 0-przeciw, 6-wstrzymujących 
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Przewodniczący Rady stwierdził, że wobec powyższego głosowania w skład 

Komisji Rewizyjnej weszli radni: Piotr Goławski, Tomasz Helicki, Justyna 

Haliczyn. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę o składzie Komisji 

Rewizyjnej: 

Za uchwałą głosowało – 10 radnych, wstrzymało się – 5 radnych. 

 

Uchwałę podjęto, tekst jednolity nr II/5/14 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.6 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. 

 

Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłoszono radnego Piotra 

Goławskiego, który wyraził zgodę. 

Innych propozycji nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie całą treść uchwały z propozycją na Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej radnego Piotra Goławskiego. 

 

Za uchwałą głosowało – 15 radnych (przyjęto jednogłośnie) 

 

Tekst jednolity uchwały nr II/6/14 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.7 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Budżetu 

Gospodarki i Rolnictwa. 

 

Radna Krystyna Rajczyk proponuje aby skład Komisji był 7-mio osobowy.  

Uważa, że im więcej członków Komisji tym lepiej, gdyż każda uchwała będzie 

dobrze przepracowana.  

 

Radny Tadeusz Boczula – uważa, że rozszerzanie Komisji jest niewskazane i 

utrudni pracę Komisji. Poprzednio Komisja liczyła 5 osób. Parzysta liczba także 

stwarza utrudnienia przy podejmowaniu decyzji. 

 

Radny Stanisław Tokarski – proponuje aby wszystkie komisje były 6-cio 

osobowe.  

 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem najdalej idącym radnej Krystyny 

Rajczyk: 

za składem 7-mio osobowym Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa 

głosowało – 11 radnych, przeciw – 1 wstrzymało się – 3. 

Wniosek przyjęto. 
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Przystąpiono do zgłaszania kandydatów do Komisji Budżetu, Gospodarki  

i Rolnictwa. 

 

Do Komisji zgłoszono następujących kandydatów: 

- Pan Stanisław Tokarski (wyraził zgodę) 

- Pan Tadeusz Boczula (wyraził zgodę) 

- Pani Irena Furmańska (wyraziła zgodę 

- Pan Tomasz Helicki (wyraził zgodę) 

- Pan Damian Kochmański (wyraził zgodę) 

- Pani Renata Nowosad (wyraziła zgodę) 

- Pani Justyna Haliczyn (wyraziła zgodę) 

- Pan Tomasz Skrobański (wyraził zgodę) 

 

Forma głosowania została zachowana jak przy Komisji Rewizyjnej. 

 

Przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi kandydaturami. 

W głosowaniu jawnym kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: 

1. Stanisław Tokarski – 14 za, 0-przeciw, 1-wstrzymujący 

2. Tadeusz Boczula - 14 za, 0-przeciw, 1-wstrzymujący 

3. Irena Furmańska - 11 za, 0-przeciw, 4-wstrzymujące 

4. Tomasz Helicki - 11 za, 0-przeciw, 4-wstrzymujące 

5. Damian Kochmański - 12 za, 0-przeciw, 3-wstrzymujące 

6. Renata Nowosad - 14 za, 0-przeciw, 1-wstrzymujący 

7. Justyna Haliczyn - 11 za, 0-przeciw, 4-wstrzymujące 

8. Tomasz Skrobański - 7 za, 0-przeciw, 8-wstrzymujących 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że wobec powyższego głosowania w skład 

Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa weszli radni: Stanisław Tokarski, 

Tadeusz Boczula, Irena Furmańska, Tomasz Helicki, Damian Kochmański, 

Renata Nowosad, Justyna Haliczyn. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę o składzie Komisji 

Budżetu Gospodarki i Rolnictwa: 

Za uchwałą głosowało – 13 radnych, wstrzymało się – 2 radnych. 

 

Uchwałę podjęto, tekst jednolity nr II/7/14 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.8 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury 

i Sportu. 

 

Radny Stanisław Tokarski – wnosi aby Komisja liczyła 5 osób. 

W głosowaniu jawnym wniosek przyjęto głosami: 11 za, 0 przeciw,  

4 wstrzymujące. 
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Przystąpiono do zgłaszania kandydatów do Komisji Oświaty Kultury i Sportu. 

 

Do Komisji zgłoszono następujących kandydatów: 

-Pan Damian Kochmański (wyraził zgodę) 

-Pani Krystyna Rajczyk (wyraziła zgodę) 

- Pani Renata Nowosad (wyraziła zgodę) 

- Pan Ireneusz Kucner (wyraził zgodę) 

- Pan Radosław Wołoszczuk (wyraził zgodę) 

- Pan Stanisław Tokarski (wyraził zgodę) 

Forma głosowania została zachowana jak przy poprzednich Komisjach. 

 

Przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi kandydaturami. 

W głosowaniu jawnym kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: 

1. Damian Kochmański – 13 za, 0-przeciw, 2-wstrzymujące 

2. Krystyna Rajczyk - 12 za, 0-przeciw, 3-wstrzymujące 

3. Renata Nowosad - 13 za, 0-przeciw, 2-wstrzymujące 

4. Ireneusz Kucner - 8 za, 0-przeciw, 7-wstrzymujących 

5. Radosław Wołoszczuk - 11 za, 0-przeciw, 4-wstrzymujące 

6. Stanisław Tokarski - 3 za, 0-przeciw, 12-wstrzymujących 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że wobec powyższego głosowania w skład 

Komisji Oświaty Kultury i Sportu weszli radni: Damian Kochmański, Krystyna 

Rajczyk, Renata Nowosad, Ireneusz Kucner, Radosław Wołoszczuk. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę o składzie Komisji 

Oświaty Kultury i Sportu: 

Za uchwałą głosowało – 15 radnych (przyjęto jednogłośnie) 

 

Uchwałę podjęto, tekst jednolity nr II/8/14 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.9 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji ds. Rodziny  

i Bezpieczeństwa. 

 

Radna Irena Furmańska wnosi aby Komisja liczyła 6 osób. 

Pan Tomasz Skrobański wnosi aby Komisja liczyła 5 osób. 

 

Za wnioskiem radnej Ireny Furmańskiej głosowało – 7 radnych, przeciw – 4, 

wstrzymało się – 4. 

Za wnioskiem radnego Tomasza Skrobańskiego głosowało 4 radnych, przeciw 

0, wstrzymało się 11. 

 

Przystąpiono do zgłaszania kandydatów do Komisji ds. Rodziny  

i Bezpieczeństwa. 
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Do Komisji zgłoszono następujących kandydatów: 

-Pan Tomasz Skrobański (nie wyraził zgody) 

-Pani Krystyna Rajczyk (wyraziła zgodę) 

-Pan Radosław Wawrzyniak (nie wyraził zgody) 

-Pan Arkadiusz Witczak (nie wyraził zgody) 

-Pan Piotr Goławski (wyraził zgodę) 

-Pan Ireneusz Kucner (wyraził zgodę) 

 

Radny Tadeusz Boczula wnosi o zamknięcie listy kandydatów. 

 

Za zamknięciem listy głosowało – 7 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 7. 

 

Przewodniczący zwrócił się do radnych o zgłaszanie dalszych kandydatów. 

Wobec braku kandydatów Przewodniczący zarządził głosowanie nad całą 

uchwałą z kandydatami, którzy wyrazili zgodę tj. Krystyna Rajczyk, Piotr 

Goławski, Ireneusz Kucner. 

 

Za uchwałą głosowało – 12 radnych, wstrzymało się - 3 

 

Uchwałę podjęto, tekst jednolity nr II/9/14 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący zarządził przerwę w trakcie której trzy Komisje odbyły swoje 

pierwsze posiedzenia, na których wybrali spośród siebie przewodniczących 

Komisji, i tak: 

 

1. Przewodniczącym Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa został 

wybrany radny – Stanisław Tokarski. 

2. Przewodniczącym Komisji Oświaty Kultury i Sportu został wybrany 

radny – Damian Kochmański. 

3. Przewodniczącym Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa został wybrany 

radny – Ireneusz Kucner. 

 

Ad.10 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Santok  

do Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6. 

 

Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na przedstawiciela Gminy do Związku 

Celowego Gmin MG-6. 

Do MG-6 zgłoszono następujących kandydatów: 

Pan Tomasz Helicki (wyraża zgodę) 

Pan Tomasz Skrobański (wyraża zgodę) 

Pani Irena Furmańska (nie wyraża zgody) 

 

Radny Radosław Wawrzyniak zgłaszając kandydaturę Pana Tomasza 

Skrobańskiego powołał się na jego doświadczenie i wykształcenie, które w jego 

ocenie stanowi Go najlepszym kandydatem na przedstawiciela do MG-6.  
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Nie zgłoszono dalszych kandydatów wobec czego przystąpiono do głosowania 

nad kandydatami wyrażającymi zgodę: 

 

1. Tomasz Helicki – 9 za, 0-przeciw, 6-wstrzymujących 

2. Tomasz Skrobański – 6 za, o-przeciw, 9-wstrzymujących 

 

Wobec powyższego głosowania Przewodniczący Rady wprowadził do uchwały 

jako przedstawiciela do MG-6 radnego Tomasza Helickiego i zarządził 

głosowanie nad całą treścią uchwały: 

 

Za uchwałą głosowało 10 radnych, przeciw-1, wstrzymało się-4 

 

Uchwałę podjęto, tekst jednolity nr II/10/14 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.11 porządku obrad 

Wobec wyczerpania porządku obrad o godz. 15
45

 Przewodniczący Rady 

zamknął obrady II Sesji Rady Gminy Santok. 

 

 

Protokolant        Przewodniczący Rady Gminy 

 

Ewa Konieczna              Andrzej Szymczak 


