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Protokół X/2015 

Z X Sesji Rady Gminy 

Santok 

17 wrzesień 2015r. 
 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy Santok. 
4. Wybór I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Santok: 

a) zgłaszanie kandydatur - po wyczerpaniu zgłoszeń, zamknięcie listy 

kandydatów poprzez głosowanie, 
b) powołanie komisji skrutacyjnej. 

c) sporządzenie przez komisję skrutacyjną projektu regulaminu głosowania  

i przedstawienie jego treści radnym, 
d) przygotowanie i rozdanie przez komisję skrutacyjną kart do głosowania dla 

radnych. 

e) przeprowadzenie tajnego głosowania i odczytanie wyników przez 

przewodniczącego komisji skrutacyjnej, 
f) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru I Wiceprzewodniczącego  

Rady Gminy Santok. 
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 

2015/2016. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszarów położonych w gminie Santok obręb Wawrów, dla działek o numerze 

ewidencji gruntów: 196/14, 196/18, 196/22, 196/124, 455/1, 455/20, 455/21. 
8. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Santok obejmującego tereny w miejscowościach Czechów – 

Janczewo – Górki. 

9. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok obręb 

Wawrów, dla działki o numerze ewidencji gruntów 15. 
10. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok obręb 

Wawrów, dla działek o numerze ewidencji gruntów 17/2 i 18. 
11. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok obręb 

Wawrów, dla działek o numerze ewidencji gruntów 126 i 185. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia gruntu w miejscowości Janczewo 

– dz. 825/16. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży udziałów w nieruchomości stanowiącej drogę 

dojazdową wewnętrzną – dz. 331/35 obręb Gralewo. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego zawarcia umowy najmu. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy Santok. 
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16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników sądowych. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie organizowania, realizacji i dofinansowania społecznych 

inicjatyw lokalnych. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie skargi z dnia 30 lipca na Wójta Gminy Santok. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Santok. 
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do zbadania skargi. 
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2015. 
23. Rozpatrzenie wniosków formalnych radnej Ireny Furmańskiej złożonych do protokołu  

IX Sesji w dniu 30 czerwca 2015r. 
a) w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Santok – Kodeksu Etyki Radnego oraz 

Regulaminu Pracy Rady Gminy Santok, 
b) w sprawie odwołania radnego Stanisława Tokarskiego z funkcji 

Przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa. 
24. Stanowisko Rady Gminy Santok w sprawie wniosku Stowarzyszenia Aktywności 

Lokalnej w Janczewie o uchylenie uchwał Rady Gminy Santok nr XXII/164/12,  

nr XXVII/211/13. 
25. Interpelacje i zapytania radnych. 
26. Informacje i wolne wnioski. 
27. Zakończenie sesji. 

 

 

Ad.1 porządku obrad 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

 

Otwarcia X Sesji Rady Gminy Santok o godz. 13
00

 dokonał Przewodniczący Rady Gminy 

Santok Tadeusz Boczula stwierdzając, że skład Rady na dzisiejszym posiedzeniu wynosi 14 

radnych. 

Lista obecności radnych i gości zaproszonych w załączniku do protokołu. 

 

Ad.2 porządku obrad 

Ustalenie porządku obrad. 

 

Radny Tadeusz Boczula zwrócił się do Rady Gminy z zapytaniem czy są zastrzeżenia  

do porządku obrad. Wobec braku zastrzeżeń przewodniczący stwierdził, że porządek obrad 

przyjęto przez akceptację bez głosowania. 

 

Ad.3 porządku obrad 

Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Przewodniczący zwrócił się z pytaniem, czy są jakieś uwagi do protokołu z IX Sesji. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z IX  sesji Rady 

Gminy Santok. 

Protokół przyjęto jednogłośnie- 14 za.  

 



3 

Ad. 4 porządku obrad 

Wybór I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Santok 

 

Radny Tadeusz Boczula zwrócił się do Rady Gminy, że zgodnie z ustawą o samorządzie 

gminnym, poprzez nie podjęcie uchwał w czasie ustawowego miesiąca od dnia rezygnacji 

radnej Furmańskiej, Rada samoistnie przyjęła rezygnację z Jej funkcji jako pierwszej 

Wiceprzewodniczącej Rady Gminy. 

 

Przewodniczący zwrócił się o zgłaszanie kandydatur na I Wiceprzewodniczącego Rady. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zgłosiła kandydaturę radnej Renaty Nowosad, która wyraziła 

zgodę na kandydowanie.  

 

Radny Radosław Wawrzyniak zgłosił kandydaturę radnej Krystyny Rajczyk, która nie 

wyraziła zgody na kandydowanie. 

 

Radny Arkadiusz Witczak zgłosił kandydaturę radnego Tomasza Helickiego, który nie 

wyraził zgody na kandydowanie.  

 

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń Przewodniczący zaproponował zamknięcie listy 

kandydatów na I Wiceprzewodniczącego poprzez głosowanie. 

Za zamknięciem listy kandydatów głosowało 14 radnych. 

 

Przewodniczący zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur do Komisji skrutacyjnej. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zgłosiła kandydaturę radnego Piotra Goławskiego. 

Piotr Goławski zgłosił kandydaturę Arkadiusza Witczaka. 

Radny Ireneusz Kucner zgłosił kandydaturę radnej Justyny Haliczyn. 

Kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji skrutacyjnej. 

 

W celu możliwości rozpoczęcie prac Komisji skrutacyjnej i przygotowania regulaminu pracy 

Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach.  

 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji skrutacyjnej Piotr Goławski zapoznał radnych 

z przygotowanym regulaminem głosowania. Radni nie wnieśli uwag do regulaminu. Tekst 

jednolity regulaminu stanowi załącznik do protokołu. 

  

Przewodniczący Rady poinformował, że wybór wiceprzewodniczącego musi nastąpić 

bezwzględną większością głosów, w tym przypadku jest to 8 głosów za.  

Przewodniczący poprosił Komisję o rozdanie kart do głosowania i przeprowadzenie tajnego 

głosowania.  

Następnie Przewodniczący Komisji skrutacyjnej wyczytywał kolejno z listy obecności 

nazwisko i imię radnego, uczestniczącego w dzisiejszym posiedzeniu, a wyczytany radny 

podchodził do urny i wrzucał kartę do głosowania. 



4 

 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w celu policzenia głosów przez Komisję skrutacyjną, 

następnie po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji skrutacyjnej odczytał protokół  

z wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Santok. Tekst jednolity protokołu oraz karty 

do głosowania stanowią załącznik do protokołu Sesji. 

 

Liczba radnych Rady Gminy Santok obecnych na sesji i uprawnionych do głosowania wynosi 

14. 

Na I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Santok zgłoszono kandydaturę radnej Renaty 

Nowosad. 

Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru I wiceprzewodniczącego Rady 

zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wynosi 8.   

Liczba Radnych, którym wydano karty do głosowania wynosi 14. 

Liczba kart wyjętych z urny wynosi 14. 

Liczba głosów ważnych wynosi 11. 

Liczba głosów nieważnych wynosi 3. 

Liczba głosów ważnych oddanych za wyborem kandydata wynosi 10. 

Liczba głosów ważnych oddanych przeciwko wyborowi kandydata wynosi 1. 

Komisja stwierdziła, że kandydat radna Renata Nowosad uzyskała wymaganą liczbę głosów  

i została wybrana na I wiceprzewodniczącego Rady Gminy Santok. 

 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru  

I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Santok i poddał ją pod głosowanie. 

 

W głosowaniu jawnym, po uprzednim przeprowadzeniu głosowania tajnego Rada Gminy 

podjęła uchwałę głosami: 

12 za uchwałą, 0 przeciw, 2 wstrzymujące. Obecnych na sesji 14 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały Nr X/70/15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy złożył gratulacje pani Renacie Nowosad, z tytułu wyboru  

na I Wiceprzewodniczącą Rady Gminy.   

 

Ad. 5 porządku obrad 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym 

 

Wójt na początku pogratulował wyboru na I Wiceprzewodniczącą Rady Gminy pani Renacie 

Nowosad. 

 

Sprawozdanie z działalności Wójta: 

 2 lipca spotkanie z mieszkańcami z Janczewa i Gralewa w sprawie budowy 

farmy wiatrowej, gdzie większość obecnych na spotkaniu była przeciwna tej 

inwestycji 
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 8 lipca spotkanie w Zielonej Górze w Programie Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, gdzie była omawiana możliwość finansowania planowanych inwestycji 

m.in. budowa kanalizacji w Lipkach Wielkich, siłowni na świeżym powietrzu. 

 13 lipiec spotkanie z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola  

w Starym Polichnie, które zostało przeniesione do Santoka za zgodą rodziców ze 

Starego Polichna    

 20 lipca spotkanie w Rüdersdorf pod Berlinem w celu omówienia wspólnej 

budowy przystani wodnej 

 22 lipca spotkanie mieszkańców Santoka i Lipek Wielkich z firmą Euro Invest 

realizującą Strategię rozwoju Gminy Santok 

 3 sierpnia spotkanie w PWiK w Gorzowie, gdzie omawiane były sprawy 

bieżące odnośnie budowy kanalizacji możliwości przyłączy 

 8 sierpnia spotkanie w Gusow- Platkow z burmistrzem, w celu omówienia 

wspólnego projektu jakim jest modernizacja szkoły w Janczewie 

 17 sierpnia zebranie wiejskie w Starym Polichnie, na którym omawiano 

bieżące sprawy oraz budowę kanalizacji, wyjaśniana była również kwestia związana  

z przedszkolem 

 24 sierpnia podpisanie listu intencyjnego z burmistrzem Rüdersdorf  pod 

wspólną budową przystani wodnej w  Rüdersdorf i w Santoku 

 27 sierpnia połączone posiedzenie dwóch komis Komisji Oświaty, Kultury  

i Sportu oraz Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa 

 Posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa (3 września) w celu 

przeanalizowania bezpieczeństwa i stanu faktycznego jednostek ochotniczej straży 

pożarnej na terenie Gminy. Wójt poinformował, że dzięki dobrej współpracy  

z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendą Wojewódzką udało 

się pozyskać nowy wóz bojowy dla jednostki KSR OSP Lipki Wielkie. Komendant 

jednostki w Lipkach Wielkich, pan Paweł Żelazny podziękował Wójtowi za starania 

włożone w pozyskanie wozu strażackiego 

 29 sierpnia odbyły się Dożynki Gminne w 70 rocznicę I Wojewódzkich 

Dożynek w Santoku. Wójt podziękował sołectwom, organizatorom i innym osobom 

udzielającym się przy organizacji dożynek. Osobne podziękowania złożył 

pracownikom Urzędu Gminy, którzy byli bardzo mocno zaangażowani w organizacje 

uroczystości. Pogratulował sołectwu w Lipkach Wielkich za zdobycie I miejsca  

w kategorii „Wieńce dożynkowe” na powiatowych Dożynkach oraz udziału  

na Dożynkach Wojewódzkich w Międzyrzeczu. 

 1 września Gminna Inauguracja roku szkolnego w Zespole Szkół w Santoku.   

 Wójt poinformował o przejściu z pierwszego na drugiego września nawałnicy 

nad Gminą i podziękował jednostką Państwowej Straży Pożarnej, OSP Janczewo, OSP 

Gralewo i OSP Wawrów za szybką i sprawnie przeprowadzoną akcję usuwania 

skutków ulewy oraz pani Sołtys Wawrowa, Krystynie Rajczyk za szybką akcję  

i udzieloną pomoc. 

 4 września spotkanie w GOKu w sprawie założenia Centrum Integracji 

Społecznej. 
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 14 września spotkanie organizacyjne w celu powołania Zespołu Doradczego  

do Spraw Rozwoju Turystyki i Promocji Gminy Santok.   

 14 września udział w posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa. 

 14 września zebranie sołeckie w Wawrowie w sprawie podziału funduszu 

sołeckiego na 2016 rok.  

 

Przewodniczący Rady Tadeusz Boczula podziękował Wójtowi i zwrócił się do radnych  

czy są uwagi lub zapytania do wypowiedzi Wójta. 

Uwag ani zapytań nie zgłoszono.  

 

Ad. 6. Porządku obrad 

Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 

2015/2016. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Damian Kochmański przedstawił 

wnioski z posiedzenia dwóch połączonych Komisji- Oświaty kultury i Sportu oraz Komisji 

Rodziny i Bezpieczeństwa, na którym sprawdzano stan przygotowań placówek oświatowych                     

do nowego roku szkolnego 2015/2016. 

Członkowie Komisji stwierdzili, że wszystkie placówki oświatowe na terenie Gminy                  

są przygotowane do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 

 

Przewodniczący Rady stoi na stanowisku, że baza oświatowa w Gminie oraz zaangażowanie 

nauczycieli w Gminie Santok jest na wysokim poziomie.   

 

Ad. 7 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszarów położonych w gminie Santok obręb Wawrów, dla działek o numerze ewidencji 

gruntów: 196/14, 196/18, 196/22, 196/124, 455/1, 455/20, 455/21. 

 

Projekt uchwały omówiła Martyna Ciach- Michalak (projektant mpzp). 

 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa) 

odniósł się do zalegających na terenie objętym planem miejscowym, niebezpiecznych 

odpadów i zadał pytanie dlaczego w mpzp nie uwzględniono badań pod względem 

zanieczyszczenia terenu. 

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, że mieszkańcy nieruchomości przylegających  

do terenów przeznaczonych na budowę składali w maju petycję dotyczącą odpadów, jednak 

do tej pory nie otrzymali decyzji administracyjnej. Wyraziła obawy, że Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska może nie wiedzieć o zalegających na tym terenie odpadach i zadała 

pytanie czy opracowujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego mieli wiedzę  

na temat odpadów. 
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Pani Martyna Ciach-Michalak wyjaśniła, że składowisko jest ulokowane na terenie 

prywatnym i Gmina nie może zmusić właściciela do utylizacji odpadów. 

Jednak plan miejscowy może być narzędziem do zlikwidowania składowiska, gdyż zmusza 

właściciela terenu do przeprowadzenia kompleksowych badań geologicznych  

i geotechnicznych w celu możliwości zmiany przeznaczenia terenu i podzielenia go na 

działki. Pani projektant mpzp oznajmiła, że na etapie procedury planistycznej nie ma 

możliwości zbadania stopnia skażenia terenu z powodu braku podmiotu finansującego  

te badania, gdyż to należy do gestii właściciela terenu. Oświadczyła, że miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego jest zatwierdzony przez Geologa Powiatowego oraz 

RDOŚ, jednak przy ustaleniach planistycznych te dwie instytucje nie biorą pod uwagę 

problemu zalegających na tym terenie odpadów. 

  

Radna Irena Furmańska zadała pytanie czy istnieją jakieś prawne przeszkody przed 

przeprowadzeniem badań pod względem skażenia środowiska przed przystąpieniem  

do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

Pan Józef Szurgot Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy 

poinformował, że nielegalne składowisko jest problemem właściciela nieruchomości.  

W momencie zatwierdzenie projektu musi on przedłożyć opinię o przeprowadzonych 

badaniach terenu. Urząd Gminy ustala procedury planistyczne i możliwości podziałowe 

działek, a wyegzekwowanie obowiązku uporządkowania terenu należy do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska, jednak do tej pory bezskutecznie. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się do Rady Gminy, iż w kwestii decyzji radnych leży  

to, aby przed wydaniem decyzji o miejscowym planie zagospodarowania terenu, a co za tym 

idzie umożliwieniem osiedlenia tego terenu, uregulować kwestie związane z nielegalnym 

składowiskiem odpadów. Poinformowała również, że od 8 lat brak zdecydowanych reakcji  

ze strony Urzędu związanej z odpadami. W Jej opinii najpierw trzeba administracyjnie 

wyegzekwować uprzątnięcie terenu i dopiero wtedy przystąpić do uchwalenia uchwały  

o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.   

 

Radny Stanisław Tokarski skierował pytanie do pani Michalak, czy istnieje możliwość, aby 

dokonać zapisu odnośnie wymogu przeprowadzenia badań pod względem skażenia terenu.  

 

Pani Ciach- Michalak odpowiedziała, że naniesienie wymogu badań leży już w kwestiach 

ustaleń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, gdyż miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego nie może nakładać tego obowiązku na właściciela nieruchomości. 

 

Radny Arkadiusz Witczak odniósł się do kwestii administracyjnych i jako instrument walki 

z nielegalnym składowiskiem odpadów zaproponował odrzucenie uchwały.   

 

Pani Martyna Ciach- Michalak zaproponowała odłożenie przyjęcia uchwały na czas 

otrzymania z Państwowego Inspektora Nadzoru Sanitarnego opinii w tej sprawie. 
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Pan Józef Szurgot zauważył, że plan był dwukrotnie wykładany do publicznego wglądu               

i nikt z mieszkańców nie przyjechał się z  nim zapoznać, a w dniu dzisiejszym zrodziła              

się dyskusja. Pan Szurgot proponuje wycofać projekt i przeprowadzić ponowne uzgodnienia.    

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Wójt może złożyć wniosek o wyłączenie z porządku 

obrad punktu 7 z racji tego, że to On skierował uchwałę do rozpatrzenia przez Radę.  

 

Wójt zgodnie z sugestiami proponuje wyłącznie z porządku obrad Rady Gminy punkt 7 

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów 

położonych w gminie Santok obręb Wawrów, dla działek o numerze ewidencji gruntów: 

196/14, 196/18, 196/22, 196/124, 455/1, 455/20, 455/21. 

 

Radny Stanisław Tokarski Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa 

jest za przegłosowaniem uchwały.  

 

Pani Martyna Ciach- Michalak odpowiedziała na sugestię radnego Stanisława Tokarskiego 

związane z głosowaniem nad uchwałą w sprawie miejscowego planu, iż w przypadku jej 

odrzucenia i ponownego przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego koszty poniesie budżet Gminy jak również właściciel nieruchomości może 

wejść na drogę sądową. 

 

Przewodniczący Rady zauważył, że przyjęcie mpzp sprzyja rozwojowi gospodarczemu 

Gminy. Zaproponował również wycofanie tego punktu z porządku obrad i przyjęcie 

propozycji o zaciągnięcie opinii dotyczącej nielegalnego składowiska odpadów.   

Jednak w Jego opinii przyjęcie mpzp sprzyjałoby szybszemu oczyszczeniu tego terenu.  

 

Pan Józef Szurgot uzupełnił, że wycofanie zatwierdzenia mpzp z porządku obrad nie rodzi 

skutków prawnych dla Gminy. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak zgodził się z panem Przewodniczącym w kwestii związanej  

z szybszym uprzątnięciem terenu dzięki zatwierdzeniu mpzp, jednak podziela obawy radnej 

Furmańskiej o niewłaściwej utylizacji odpadów na terenie objętym planem, w związku  

z czym wtóruje zaczerpnięcia opinii w Państwowym Inspektoracie Sanitarnym.    

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wyłączenie z porządku obrad podjęcia 

uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów 

położonych w gminie Santok obręb Wawrów, dla działek o numerze ewidencji gruntów: 

196/14, 196/18, 196/22, 196/124, 455/1, 455/20, 455/21. 

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy wyłączyła punkt 7 z porządku obrad: 

14 za wyłączeniem pkt. 7. Obecnych na sesji 14 radnych. 
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Ad. 8 porządku obrad 

Podjęcie uchwały o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Santok obejmującego tereny w miejscowościach Czechów – 

Janczewo – Górki. 

 

Kierownik Referatu Józef Szurgot zwrócił się do Rady Gminy o wyłączenie z porządku 

obrad projektu uchwały, gdyż po przedyskutowaniu go z Komisją Budżetu, Gospodarki i 

Rolnictwa pojawiły się nieścisłości legislacyjne związane z lokalizacją terenu na obszarze 

Natura 2000 i w związku z tym potrzebne jest przygotowanie podstaw prawnych. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski wyjaśnił, 

że Komisja podjęła decyzję o wyłączeniu projektu uchwały z porządku obrad w celu 

możliwości zapoznania się z wcześniejszą uchwałą z roku 2010 dotyczącą tego terenu oraz 

przewidzenia skutków działania przydomowych oczyszczalni na obszar Natura 2000. 

 

Przewodniczący Rady oznajmił, że Wójt wniósł o wyłącznie z porządku obrad Rady Gminy 

podjęcie uchwały o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok obręb Wawrów, dla działek o numerze 

ewidencji gruntów 17/2 i 18. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wyłączenie z porządku obrad podjęcia 

uchwały o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w gminie Santok obręb Wawrów, dla działek o numerze ewidencji 

gruntów 17/2 i 18. 

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy odłożyła projekt uchwały wyłączając go z porządku 

obrad: 

14 za wycofaniem pkt. 8. Obecnych na sesji 14 radnych. 

 

Ad.9 porządku obrad 

Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok obręb Wawrów, dla działki o numerze 

ewidencji gruntów 15. 
 

Projekt uchwały omówił Kierownik Referatu UG Józef Szurgot. 

 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa) 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

 

Radny Tomasz Skrobański wyraził swoje zaniepokojenie nad szybko rosnącą liczbą 

zabudowań w strefie mogącej pełnić funkcję zagłębia przemysłowego Wawrowa. 
Pan Józef Szurgot wyjaśnił, że teren ten jest podzielony między dwie funkcje oddzielone 

między sobą drogą powiatową oraz pasami zieleni. 
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Radny Skrobański odnosząc się do wypowiedzi pana Szurgota zwrócił uwagę na możliwość 

hamowania rozwoju przemysłu przez rosnące znaczenie funkcji mieszkaniowej w rejonie 

osiedla Bermudy.   
 

Przewodniczący Rady zauważył, że potencjalny nabywca nieruchomości bądź działki  

ma możliwość wglądu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i posiada 

informację o strefie przemysłowo-usługowej zlokalizowanej na tym terenie. 
 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok obręb Wawrów, dla 

działki o numerze ewidencji gruntów 15 pod głosowanie: 
 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 

10 za uchwałą, 0 przeciw, 4 wstrzymujące. Obecnych na sesji 14 radnych. 
 

Tekst jednolity uchwały nr X/71/15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 10 porządku obrad 

Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok obręb Wawrów, dla działek o numerze 

ewidencji gruntów 17/2 i 18. 
 

Projekt uchwały omówił Kierownik Józef Szurgot. 
 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa) 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie: 

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 
10 za uchwałą, 0 przeciw, 4 wstrzymujące. Obecnych na sesji 14 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr  X/72/15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 11 porządku obrad 

Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok obręb Wawrów, dla działek o numerze 

ewidencji gruntów 126 i 185. 
 

Projekt uchwały omówił Kierownik Referatu UG Józef Szurgot. 
 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa) 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 
 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie: 
 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 
13 za uchwałą, 0 przeciw, 1 wstrzymujące. Obecnych na sesji 14 radnych. 
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Tekst jednolity uchwały nr X/73/15 stanowi załącznik do protokołu. 
 

 

Ad. 12 porządku obrad 
Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia gruntu w miejscowości Janczewo – dz. 

825/16. 
 

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Paweł Pisarek. 

 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa) 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak zauważył, że nie do końca będzie to darmowe przejęcie 

drogi, gdyż Gmina będzie musiała sama sobie opodatkować drogę, ale w porównaniu  

do zysków uważa, że dyskusja nad uchwałę jest bezprzedmiotowa i drogę należy przejąć. 

 

Radny Tadeusz Boczula zauważył, że Gmina musi dbać o zwartą sieć komunikacyjną  

na swoim terenie i przejęcie dróg jest nieuniknione. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak dodał, że w przypadku kilku współwłaścicieli drogi rozwój 

infrastruktury technicznej w jej obrębie jest trudny do zrealizowania dlatego trzeba 

przyjmować takie inicjatywy.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie: 

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 

14 za uchwałą. Obecnych na sesji 14 radnych. 
 

Tekst jednolity uchwały nr X/74/15  stanowi załącznik do protokołu. 
 

 

Ad. 13 porządku obrad 
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży udziałów w nieruchomości stanowiącej drogę 

dojazdową wewnętrzną – dz. 331/35 obręb Gralewo. 
 

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Paweł Pisarek. 
 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa) 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 
 

Radny Radosław Wawrzyniak odnosząc się do poprzedniej uchwały, w której droga była 

przydzielona jednemu właścicielowi, zauważył, że rozdysponowanie drogi kilku właścicielom 

niesie ze sobą trudności. Radny uważa też, że nabywcy chętnie oddaliby drogę dla Gminy.  
 

Sekretarz Paweł Pisarek poinformował, że w poprzedniej uchwale chodziło o fragment 

drogi, a w tym przypadku jest to droga dojazdowa do trzech  zabudowanych działek i ich 

właściciele mają pełną świadomość ryzyka posiadania drogi na współwłasność. Zaznaczył 

także, że koszt sprzedaży jest zależny od wyceny rzeczoznawcy majątkowego. 
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Radny Stanisław Tokarski nawiązując do wypowiedzi pana Radosława Wawrzyniaka, 

wspomniał, że na terenie zabudowań jednorodzinnych drogi posiadają wielu współwłaścicieli 

i nie dochodziło do tej pory do konfliktów na tym tle, a przejmowanie dróg prywatnych przez 

Gminę jest zasadne gdy droga ma znaczenie komunikacyjne. 

 

Radny Radosław Tokarski zaproponował zastrzeżenie służebności przez Gminę w trakcie 

sporządzania aktów notarialnych sprzedaży drogi. 
 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie: 

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 
14 za uchwałą. Obecnych na sesji 14 radnych. 
 

Tekst jednolity uchwały nr X/75/15 stanowi załącznik do protokołu. 
 

 

Ad. 14 porządku obrad 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

zawarcia umowy najmu. 
 

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Paweł Pisarek. 
 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa) 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący zwrócił uwagę na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony.  

 

Pan mecenas Wiśniewski wyjaśnił, że każda ze stron może wypowiedzieć taką umowę  

z zachowaniem okresu wypowiedzenia.  
  

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie: 
 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 
14 za uchwałą. Obecnych na sesji 14 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr X/76/15 stanowi załącznik do protokołu. 
 

 

Ad. 15 porządku obrad 
Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy Santok. 
 

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Santok Paweł Pisarek. 

Sekretarz wniósł poprawki do projektu w Dziale 4 §11 dodając ust. 7 w brzmieniu: W celu 

zapewnienia kontroli społecznej przy realizacji postanowień niniejszej uchwały Wójt 

powołuje Społeczną Komisję Mieszkaniową. W tym samym dziale w §12 ust.2 otrzymuje 

brzmienie: Wniosek powinien być złożony na stosownym druku.   
  

Radny Ireneusz Kucner (Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa) 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 
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Radny Radosław Wawrzyniak zadał pytanie o przyczyny przyjmowania obecnie nowej 

uchwały w miejsce uchwalonej wcześniej nr XXX/230/2013.  
 

Sekretarz Gminy wyjaśnił iż w celu regulacji związanych z komisją mieszkaniową oraz 

uregulowaniem zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy przez organ wykonawczy 

musiały nastąpić zmiany w uchwale. Pan Pisarek uważa, że kolejne nowelizacje uchwał 

wnoszące zmiany powodują brak przejrzystości dla mieszkańców i dlatego wszystkie 

regulacje najlepiej ujmować w jednym akcie. 
  

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie: 
 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 

12 za uchwałą, 0 przeciw, 2 wstrzymujące. Obecnych na sesji 14 radnych. 
 

Tekst jednolity uchwały nr X/77/15 stanowi załącznik do protokołu. 
 

 

Ad. 16 porządku obrad 
Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników sądowych. 
 

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Paweł Pisarek. 
 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa) 

poinformował, że Komisja typuje radną Justynę Haliczyn do zespołu ds. wyboru ławników 

sądowych. Radna wyraża zgodę. 

 

Radna Krystyna Rajczyk (Komisja ds. Bezpieczeństwa i Rodziny) poinformowała, że 

Komisja typuje radnego Piotra Goławskiego do zespołu ds. wyboru ławników sądowych. 

Radny wyraża zgodę. 

 

Radny Damian Kochmański (Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu) 

poinformował, że Komisja typuje radnego Radosława Wołoszczuka do zespołu ds. wyboru 

ławników sądowych. Radny wyraża zgodę. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak uważa, że wskazywanie osób z komisji ogranicza innych 

radnych. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że można zgłaszać innych radnych. 

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie: 

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 
13 za uchwałą, 0 przeciw, 1 wstrzymujące. Obecnych na sesji 14 radnych. 
 

Tekst jednolity uchwały nr X/78/15 stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad.17 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie organizowania, realizacji i dofinansowania społecznych 

inicjatyw lokalnych. 

 

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Paweł Pisarek. 
 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa) 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 
 

Radny Radosław Wawrzyniak zaproponował powołanie niezależnego zespołu 

weryfikującego składane wnioski. 
 

Wójt przytoczył funkcjonującą uchwałę w Kłodawie, która umożliwia zgłoszenie wniosku  

o  dofinansowanie inicjatywy po uprzednim zebraniu 50 % potrzebnej kwoty. W związku  

z powyższym nie jest konieczne przeprowadzenie weryfikacji składanych wniosków.     
 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie: 
 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 
14 za uchwałą. Obecnych na sesji 14 radnych. 
 

Tekst jednolity uchwały nr X/79/15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad.18 porządku obrad 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów. 
 

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Paweł Pisarek. 

 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa) 

poinformował, że Komisja nie podjęła decyzji w kwestii uchwały pozostawiając  

do rozpatrzenia Radzie, w związku z tym, że członkowie nie mieli możliwości zapoznania się 

z wnioskiem właścicieli działki, których liczba nie jest znana. Ponadto projekt nie zawierał  

w treści, że jest to wniosek właścicieli. Nadmienił, że w obecnym wniosku brak jest 

uzasadnienia do nazwy, które są nadawane tematycznie. Radny nie wie czym była 

podyktowana propozycja ulicy „Bieszczadzkiej”.  
 

Radny Radosław Wawrzyniak zaproponował nadawanie nazw ulic o różnej tematyce, aby  

w każdej części Wawrowa nazwy ulic różniły się od siebie. 
 

Radny Arkadiusz Witczak zauważył, że mieszkańcy mają pełne prawo do nadawania nazw 

ulic jeżeli tylko nazewnictwo nie jest wulgarne i obraźliwe. 
 

Radny Tomasz Skrobański proponuje, aby względem nazwy ulicy wypowiedzieli się radni  

z Wawrowa. 
 

Radna Krystyna Rajczyk  stwierdziła, że jest to teren w kierunku lasu, nie zna ludzi którzy  

o to wystąpili, a chciałaby zapytać czym się sugerowali, wnosząc o taką nazwę.  
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Sekretarz Gminy podkreślił, że Rada może nie przyjąć uchwały z tą nazwą, jednak zgodnie  

z ustawą, przed nadaniem nazwy ulicy obowiązkiem jest zapytać właścicieli czy wyrażają 

zgodę na sugerowane inne nazwy. Poinformował, że w dniu dzisiejszym Rada może  przyjąć 

uchwałę albo całkowicie zdjąć z porządku obrad.  

 

Radny Arkadiusz Witczak podkreślił, że skoro wniosek o nadanie nazwy „Bieszczadzka” 

podpisali wszyscy mieszkańcy tej ulicy to Radni nie mogą przeciwstawiać się woli 

społeczeństwa. 
 

Józef Szurgot określił lokalizację wspominanej drogi i poinformował, że przebiega ona 

wzdłuż działek już podzielonych i zakupionych oraz, że to nie jest teren w kierunku lasu tylko 

wyżyna. 

 

Radna Krystyna Rajczyk ostatecznie stwierdziła, że skoro tak sobie właściciele życzą to niech 

taka nazwa zostanie.  
 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie: 
 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 
9 za uchwałą, 1 przeciw, 4 wstrzymujące. Obecnych na sesji 14 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr X/80/15 stanowi załącznik do protokołu. 
 

 

Ad. 19 porządku obrad 
Podjęcie uchwały w sprawie skargi z dnia 30 lipca na Wójta Gminy Santok. 

 

 

Projekt uchwały omówił Przewodniczący Rady Gminy Santok Tadeusz Boczula.   

Radni nie wnieśli uwag.  
 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie: 
 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę postanawiając o pozostawieniu 

anonimowej skargi bez rozpoznania,  głosami: 
14 za uchwałą. Obecnych na sesji 14 radnych. 
 

Tekst jednolity uchwały nr X/81/15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad.20 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Santok. 
 

Projekt uchwały omówił Przewodniczący Rady Gminy Santok Tadeusz Boczula.   
 

Radny Radosław Wawrzyniak zauważył nieścisłości w uzasadnieniu i zwrócił się do Wójta 

z prośbą o wyjaśnienie powodów wywieszenia ogłoszenia o zebraniu wiejskim skoro zebranie  

takiego charakteru nie miało. 
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Wójt Józef Ludniewski poinformował, że zebranie nie miało charakteru oficjalnego o czym 

pani sołtys była poinformowana. Natomiast prośbę o wyjaśnienie kwestii formy 

wywieszonego ogłoszenia należy kierować do nieobecnej na Sesji sołtys Lipek Małych. Wójt 

przypuszcza, że pani Sołtys zrobiła to niefortunnie.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła uwagę na niedotrzymanie terminu załatwienia skargi. 

Skrytykowała Przewodniczącego Rady z powodu przerwy wakacyjnej w działaniach Rady  

i tym samym nie dotrzymania terminu. Przytoczyła KPA, który określa 30 dni na załatwienie 

kwestii skargi. W Jej ocenie Wójt Gminy nie podlega Radzie Gminy, w związku z czym 

podejmując powyższą uchwałę zostaje oceniona praca organu wykonawczego w osobie 

Wójta. Radna odniosła się do ogłoszenia dotyczącego zebrania i braku stanowiska pani sołtys.     

 

Radna Renata Nowosad wyjaśniła, że  potrzebę spotkania Wójta z mieszkańcami Lipek 

Małych sygnalizował Pan Biziel o czym radna poinformowała Wójta. Radna nie przekazała 

Wójtowi, że miało to być formalne zebranie. Spotkanie odbyło się w sobotę. Pani Sołtys 

niefortunnie napisała, że jest to zebranie a nie spotkanie, jednak ogłoszenie nie nosiło 

znamion zebrania, z uwagi na jego braki formalne. Radna oświadczyła, że uczestniczący  

w spotkaniu mieli świadomość, że nie jest to zebranie wiejskie w rozumieniu statutu.  

 

Sekretarz Gminy sprostował wypowiedź radnej Furmańskiej o niedotrzymaniu terminu, 

wyjaśniając, że w dniu 11 sierpnia było wysłane pismo do autora skargi informujące  

o otrzymaniu i dacie rozpatrzenia skargi przez Radę (treść pisma stanowi załącznik  

do protokołu). 
 

Radna Krystyna Rajczyk zapytała, czy niefortunne określenie o zebraniu wiejskim  

na ogłoszeniu ponosi za sobą jakiekolwiek skutki, na co otrzymała odpowiedź pana 

przewodniczącego, że żadnych. 
 
 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie: 

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę postanawiając o uznaniu skargi  

za bezzasadną,  głosami: 

10 za uchwałą, 1 przeciw, 3 wstrzymujące. Obecnych na sesji 14 radnych. 
 

Tekst jednolity uchwały nr X/82/15 stanowi załącznik do protokołu 

 

 

Ad. 21 porządku obrad 
Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do zbadania skargi. 
 

Projekt uchwały omówił Przewodniczący Rady Gminy Santok Tadeusz Boczula.   

 

Radna Irena Furmańska ma zastrzeżenia do projektu uchwały oraz do terminu załatwienia 

skargi. Uważa, że opinia wydana przez panią mecenas Smorowińską jest błędna, ponieważ 

jedynym organem właściwym  do rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Gminy jest 

wyłącznie Wojewoda Lubuski. Radna stwierdziła, że miała nadzieję na dialog  

z Przewodniczącym, jednak w Jej opinii radny Boczula nie zaprzestał ataków na Jej osobę. 

Radna wnosi o wycofanie skargi na Przewodniczącego Rady, ponieważ nie ma pewności czy 

zostanie ona rzetelnie rozpatrzona, a skargę tą złoży osobiście do Wojewody Lubuskiego. 
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Radna wnosi do Wójta o wyjaśnienie, kto jest winien temu, że skarga do Pani Ewy 

Koniecznej (pracownika biura rady) trafiła dopiero 11 sierpnia 2015 r.  

 

Radna Krystyna Rajczyk wyraziła swoje niezadowolenie z obecnej sytuacji panującej 

pomiędzy radnymi i oświadczyła, że wstyd jest jej za radnych oczerniających się nawzajem. 

Radną zastanawia czy wyborcy wiedzą jak się pani radna Furmańska zachowuje.  
 

Radny Stanisław Tokarski zastanawia się nad kryterium pracy powoływanej komisji. Nie 

zgadza się z określeniami sformułowanymi przez radną Furmańską dotyczącą Jego osoby 

oraz wyjaśnia, że jako przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa nie może 

posługiwać się językiem sugerowanym przez radną Furmańską. Przytacza przykłady słów 

kierowanych do pani Ireny, które Ona uważa za ataki na Jej osobę. Radny przedstawia Radzie 

stosunek pani Furmańskiej do sporządzanych protokołów z posiedzeń Komisji, która życzy 

sobie stenogramów z posiedzeń Komisji i w Jego ocenie, radna Furmańska nie wykazuje 

chęci współpracy w Radzie oraz w Komisjach których jest członkiem. Odniósł się również  

do stosunku radnej Furmańskiej do Fundacji Ochrony Dóbr i Przyrody Ziemi Santockiej oraz 

pisma wystosowanego do Ministra Ochrony Środowiska w którym, w opinii radnego,  

są zawarte nieprawdziwe informacje (tekst jednolity wypowiedzi stanowi załącznik  

do protokołu).  

 

Wójt zwrócił uwagę, że wewnętrzne konflikty w Radzie nie stanowią meritum działań 

Radnych, którzy zostali wybrani przez mieszkańców w celu realizacji zadań, a kwestie sporne 

z kolei można wyjaśniać kulturalnie.  

 

Radny Radosław Wawrzyniak przypomniał, że został przygotowany projekt uchwały  

i trzeba się do niego odnieść, czy radni przyjmą projekt czy też będą szukać porozumienia  

i dogadają się.  

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, że przed 14 września proponowała rozmowę panu 

Stanisławowi Tokarskiemu, aby nie wszystkie sprawy stawiać na Komisji, jednak pan 

Tokarski uważa, że Komisja powinna wiedzieć o wszystkim. Radna uważa, że posiadanie 

przez nią odmiennego zdania jest negowane, a przewodniczący Komisji oraz Rady używają 

określeń nie przystojącym zajmowanej funkcji. Radna poinformowała, że posiada nagrania  

z posiedzeń, przeanalizowała każde słowo i stwierdza, że pan Tokarski jest delikatny  

w słowach czego nie można powiedzieć o panu Boczuli. Uważa, że jest otwarta na propozycje 

rozwiązania konfliktu, jednak nie widzi takiej woli ze strony  radnego Boczuli i Tokarskiego.  

Zarzuciła stosowanie rademu Tokarskiemu półsłówek w celu dyskredytowania Jej osoby  

i zwróciła uwagę na postawę Przewodniczącego wobec Niej, którą uważa za lekceważącą.  

W Jej opinii głosy radnych nie mogą być ważniejsze od ustaw i konstytucji.  

 

Przewodniczący Rady uważa, że pani radna Furmańska przedstawia sytuację, których nie 

było na Komisji. Swoimi wypowiedziami „tumani” Radę. Każdy protokół jest przez Nią 

kwestionowany, mimo akceptacji przez innych radnych. Radny uznaje, że swoim 

zachowaniem pani Furmańska zniechęca pracowników Urzędu do pracy i nie widzi z Jej 

strony woli rozwiązania konfliktu, skora radna pisze pismo do Ministerstwa i do Wojewody.  

 

Radna Krystyna Rajczyk wniosła o ogłoszenie przerwy w obradach.  

 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady przytoczył skargę złożoną przez radną Irenę 

Furmańską.   
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Radny Piotr Goławski (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) stwierdził, że konflikt jest  

do rozwiązania wewnętrznego, a Rada musi się zająć wyznaczonymi wcześniej celami.  

W Jego ocenie brak jest organu nadzorczego nad zachowaniem Przewodniczącego Rady. 

Wyraził obawy, że w przypadku powołania komisji doraźnej nie wiadomo czy radni będą 

chcieli w niej uczestniczyć.   

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że ponieważ jest to problem dla każdo radnego, który 

miałby wejść w skład Komisji doraźnej do zbadania skargi, wycofuje skargę na radnych. 

 

Radny Tomasz Helicki wobec powyższego złożył wniosek o wycofanie podjęcia uchwały  

w sprawie powołania komisji doraźnej do zbadania skargi z porządku obrad.  
 

Mecenas Wiśniewski wyjaśnił, że wobec wycofania skargi przez radną Furmańską, 

rozpatrzenie skargi przez Radę jest bezprzedmiotowe.  

 

Przewodniczący Rady poddał wniosek o wycofanie uchwały pod głosowanie: 
 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy wycofała projekt uchwały z porządku obrad: 

12 za wycofaniem, 1 przeciw, 1 wstrzymujący. Obecnych na sesji 14 radnych. 
 

 

Ad. 22 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2015. 
 

Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy Santok Andrzej Szymczak. 

Skarbnik wniósł poprawki do projektu w §1, pkt1 otrzymuje brzmienie: Zwiększa się 

dochody bieżące o kwotę 56 810,82 zł . Pkt. 2 otrzymuje brzmienie: Zwiększa się dochody 

majątkowe o kwotę 12 586,84 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały. §2, pkt. 1 otrzymuje 

brzmienie: Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 64 897, 66 zł. 

 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa) 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 
 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie: 
 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę ze zmianami, głosami: 
14 za uchwałą. Obecnych na sesji 14 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr X/84/15 stanowi załącznik do protokołu. 
 

 

Ad. 23 porządku obrad 

Rozpatrzenie wniosków formalnych radnej Ireny Furmańskiej złożonych do protokołu  IX 

Sesji w dniu 30 czerwca 2015r. 
a) w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Santok – Kodeksu Etyki Radnego oraz 

Regulaminu Pracy Rady Gminy Santok, 
 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że regulamin pracy Rady jest zawarty w statucie. 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym można uzupełnić statut. Prawa i obowiązki 
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radnego są zamieszczone w broszurach otrzymywanych na początku kadencji każdego 

radnego. 

 

Radna Irena Furmańska apeluje do radnych o przyjęcie tych aktów prawa miejscowego,  

w celu określenia zasad, którymi w Jej opinii, powinni kierować się radni w realizacji 

przyjętych celów. Zwraca uwagę Przewodniczącemu, że nie chce określać praw  

i obowiązków radnego ale stworzyć kodeks etyki.  

 

Radny Damian Kochmański zadał pytanie o zarys działań Kodeksu Etyki Radnego. 

 

Radna Irena Furmańska ma na myśli to, jak godnie powinien zachowywać się radny, który 

nie powinien krytykować innego radnego i mieć na względzie interes społeczny. Uważa,  

że treść kodeksu jest kwestią do omówienia.  

 

Radna Krystyna Rajczyk uważa, że nakazy nic nie zmienią, bo radny nie jest żadnym 

„zbójem” czy „menelem”, w związku z czym jest przeciwna takiemu kodeksowi. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak uważa, że przyjęcie Kodeksu nie zmieni zachowania 

radnych, gdyż każdy radny ma już ukształtowany charakter. Stwierdza, że przyjęcie takiego 

kodeksu to byłby prawdopodobnie precedens  w całym kraju.  

 

Radnego Damiana Kochmańskiego zastanawia kto i jak miałby wyciągać konsekwencje  

z tytułu nieetycznego zachowania radnych.  

 

Radny Stanisław Tokarski odniósł się do ślubowania składanego przez radnych, uważając  

że  słowa zawarte w przysiędze obejmują wszystkie kwestie mające być ujęte w kodeksie. 

Oświadcza również, że podczas swoich trzech kadencji radnego nie dochodziło do podobnych 

sytuacji, jakie mają miejsce w chwili obecnej.   
 

Radny Tomasz Skrobański zauważa, że skoro nie ma opracowanego Kodeksu Etyki 

Radnego to nie można głosować nad jego przyjęciem. W Jego opinii należy najpierw poddać 

głosowaniu projekt opracowania kodeksu i dopiero przejść do jego akceptacji.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie opracowania Kodeksu 

Etyki Radnego oraz Regulaminu Pracy Rady Gminy:  
 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy nie przyjęła wniosku, głosami: 
1 za wnioskiem, 7 przeciw, 6 wstrzymujące. Obecnych na sesji 14 radnych 

 

 

b) w sprawie odwołania radnego Stanisława Tokarskiego z funkcji 

Przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa. 
 

Przewodniczący Rady Tadeusz Boczula zauważa, że wyboru przewodniczącego komisji 

dokonują członkowie komisji, nie ma możliwości innego wyboru gdyż nie jest to zawarte  

w statucie Rady Gminy. W związku z czym, odwołanie przewodniczącego komisji może 

przeprowadzić jedynie komisja. 
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Sekretarz Gminy stwierdza, że zgodnie ze statutem Rady decyzja o odwołaniu należy do 

komisji, dlatego wniosek o odwołanie powinien być przekazany Komisji Budżetu, 

Gospodarki i Rolnictwa. 

 

Rada Gminy nie przystąpiła do głosowania nad przyjęciem wniosku. Wniosek pozostawiono 

do rozpatrzenia dla Komisji. 

 

 

Ad. 24 porządku obrad 
Stanowisko Rady Gminy Santok w sprawie wniosku Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej  

w Janczewie o uchylenie uchwał Rady Gminy Santok nr XXII/164/12, nr XXVII/211/13. 
 

Opinię prawną na temat wniosku wygłosił mecenas Wiśniewski, uznając, że w Jego opinii 

dyskusja nad wnioskiem jest bezprzedmiotowa. Wnioskodawca zgodnie z ustawą  

o samorządzie gminnym winien wskazać interes prawny określonego zadania, jednak z treści 

złożonego wniosku taki interes nie wynika.   

 

Radny Tomasz Skrobański wysunął prośbę o interpretację wniosku Stowarzyszenia.  
Sekretarz Gminy streścił wniosek Rada Gminy. 

 

Radna Irena Furmańska poprosiła o interpretację artykułu 28 KPA i jego odniesienie  

do wniosku Stowarzyszenia.  

 

Pan mecenas Wiśniewski wyjaśnił, że każdy kto ma interes prawny w dochodzeniu ustalenia 

prawa czy ustalenia obowiązku określonego może taki wniosek składać.  

 

Radna Irena Furmańska stwierdziła że Gmina jako strona w tym postępowaniu dba o swoje 

korzyści ale jednocześnie musi także patrzeć na interes mieszkańców.  

 

Pan mecenas Wiśniewski odpowiedział radnej Furmańskiej, że ani Gmina ani Rada nie są 

stronami w tym postępowaniu, a Stowarzyszenie, jako wnioskodawca musi wskazać na czym 

polega naruszenie jego interesu prawnego.  

 

Radna Irena Furmańska zgodziła się, że wniosek nie uwzględnia interesu mieszkańców 

Janczewa, zauważyła jednak, że te sprawy rozpatruje Gmina, która daje grunty pod wiatraki.  

 

Sekretarz Gminy oznajmia, że w interesie Gminy jest pozostawienie wniosku bez 

rozpatrzenia, co nie zamyka drogi prawnej dla Stowarzyszenia. 
 

Rada Gminy zapoznała się z wnioskiem i pozostawiła go bez odpowiedzi umożliwiając dalsze 

działanie Stowarzyszenia w celu wyjaśnienia prawnego tej sytuacji. 

 

 

Ad. 25 porządku obrad 
Interpelacje i zapytania radnych. 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że do Biura Rady nie wpłynęły żadne interpelacje  

i zapytania radnych, wobec czego należy przejeść do kolejnego punktu porządku obrad. 
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Ad. 26 porządku obrad 

Informacje i wolne wnioski. 
 

Radna Irena Furmańska poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki  

i Rolnictwa  złożyła wniosek o publikowanie protokołów w internetowym Biuletynie 

Informacji Publicznej na co otrzymała opinię pani mecenas Smorowińskiej, z którą się nie 

zgadza. Powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej złożyła, w imieniu 

własnym i swoich wyborców, formalny wniosek o udostępnianie wyżej wspomnianych 

protokołów, które są źródłem aktualnej wiedzy o sprawach publicznych. Zwróciła się, aby 

Wójt zajął oficjalne stanowisko w tej sprawie w formie pisemnej.   

 

Przewodniczący Rady oddał głos mieszkańcowi gminy, Jarosławowi Zatylnemu.  

Jarosław Zatylny przedstawił skargę złożoną pisemnie przez Pana Edwarda Zatylnego, 

mieszkańca Czechowa. (Treść skargi stanowi załącznik do protokołu). 

 

Radna Irena Furmańska zarzuciła Przewodniczącemu prywatę z wystąpienia pana 

Zatylnego. Uważa, że pan Jarosław Zatylny nie jest mieszkańcem miejscowości Czechów,  

a Jej sąsiad Edward Zatylny prowadzi działalność gospodarczą polegającą na obróbce metali. 

Z powodu nagłośnienia sprawy działalność tą zaczął prowadzić w nocy, która z powodu 

bliskiego sąsiedztwa nieruchomości radnej nie pozwala jej na odpoczynek. Poinformowała,  

że nadzór budowlany nałożył obowiązek na państwa Zatylnych demontażu nielegalnie 

postawionego komina. Natomiast Komenda Straży Pożarnej poleciła zlikwidowanie 

zlokalizowanego pod oknami mieszkania radnej składu opału państwa Zatylnych. Radna 

Furmańska zwróciła również uwagę na agresywne psy swoich sąsiadów oraz niecenzuralne 

określenia w stosunku do Jej osoby. Uważa, że publiczne odczytanie skargi pana Zatylnego 

ma na celu szarganie Jej imienia. 

 

Pani sołtys Mirosława Porańczyk zaproponowała zakończenie dyskusji na co przystała 

większość uczestników Sesji, uważając, że temat wystąpienia pana Zatylnego nie jest 

związany z pracami Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Tadeusz Boczula poinformował, że nie doszło tu do naruszenia 

przepisów prawa przy wystąpieniu pana Jarosława Zatylnego na Sesji Rady. Odpowiadając  

na zarzuty pana Klimczaka, że niesłusznie dopuścił ta osobę wyjaśnił, że każdy mieszkaniec 

ma prawo do złożenia skargi na radnego czy na działalność Gminy. Zakończył dyskusję  

po wypowiedzeniu się dwóch stron, pozostawiając Radnych z własnymi opiniami na ten 

temat.  

 

Radny Arkadiusz Witczak zadał pytanie panu Wójtowi o spotkanie w sprawie rewitalizacji 

parku w Lipkach Wielkich oraz poinformował o zbyt dużej liczbie koszy na odpady. 
Złożył również wniosek formalny o obniżenie kosztów wynajmu sali wiejskiej w Lipkach 

Wielkich ze względu na stan techniczny sali. Przewodniczący Rady przekazał wniosek  

do rozpatrzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa. 
 

Radny Witczak zwrócił się do pana Józefa Szurgota z zapytaniem o możliwość składnia 

wniosków o dołożenia punktów świetlnych na mocy umowy z firmą ENEA, na co otrzymał 

odpowiedź, że wnioski należy kierować do pana Wójta. 
 

Pan Wójt poinformował, że jest projekt rewitalizacji parku w Lipkach, jednak pracę można 

zacząć dopiero od października. 



22 

Radna Irena Furmańska złożyła wniosek o przesłanie do Niej skargi pana Zatylnego  

w ustawowym terminie. 
 

Sołtys Lipek Wielkich pani Mirosława Porańczyk zadała pytanie o termin zakończenia 

budowy wiaty przystankowej na przystanku w  Lipkach. Odpowiedzi udzielił pan Szurgot, 

informując, że wiata przystankowa jest już zamówiona i w październiku będzie zamontowana. 
 

Sołtys Santoka pan Jerzy Klimczak zwrócił się o to, aby sesje odbywały się częściej,  

bo wszyscy są zmęczeni. 

Zadał pytania w sprawie: 
- pomocy dla rolników jaka będzie i kto się tym zajmie w kraju, 

- kanalizacji, gdyż stwierdziła, że nikt nie wie o jakiej pomocy jest mowa i kiedy będzie, 

- wnosi o przeprojektowanie projektu „Mariny”, 

- co to jest zespół ds. turystyki. Kto wchodzi i ko będzie decydował o środkach. 

Wójt poinformował, że do grupy wejdą ludzie związani z historią osoby przedsiębiorcze i że 

każdy ma prawo uczestniczyć. Wójt zaprosił Pana Klimczaka aby powiedział, co Mu się nie 

podoba w projekcie „Marina”. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak odniósł się do umieszczenia na stronie internetowej urzędu 

spotkania z osobami bezrobotnymi i wniósł o trochę ostrożności w tym względzie. 

 

Sołtys z Ludzisławic Jolanta Nita poinformowała, że nie zostały usunięte drzewa przez 

tartak. 

 

Przewodniczący Rady odniósł się do zapytania radnego Wawrzyniaka z protokołu z sesji IX 

dotyczącego członkostwa radnego Boczuli w Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa, 

oświadczając, że kwestia ta będzie rozpatrywana na kolejnej sesji wyznaczonej na 29 

września. 
Poinformował, że do Rady wpłynął wniosek o referendum w sprawie wiatraków z firmy 

Renpro, który radni otrzymali drogą e-mail i jeżeli nie będzie przeładowany program  

to  będzie on tematem kolejnej sesji, w celu zajęcia przez Radę Gminy stanowiska w tej 

sprawie. 

 

Sekretarz Gminy zaprosił  na spotkanie wszystkich członków Komisji związane  

z przekształceniem GOKu w instytucję kultury oraz poinformował, że w październiku 

zaczynają się w poszczególnych miejscowościach wybory sołtysów i rad sołeckich.  
 

Ad. 27 porządku obrad 

Zakończenie sesji. 

 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, o godz. 19
15 

Przewodniczący Rady zamknął 

obrady X Sesji. 
 

 

 

Protokolant          Przewodniczący Rady 

 

Ewa Konieczna           Tadeusz Boczula 

 

 


