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Protokół XI/2015 

z XI Sesji Rady Gminy 

Santok 

29 wrzesień 2015r. 

 

Porządek obrad dostarczony radnym w materiałach na sesję:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Złożenie ślubowania przez radnego i wręczenie zaświadczenia o wyborze. 

4. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy Santok. 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015r. 

7. Informacja z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Budżetu, Gospodarki  

i Rolnictwa. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. Rodziny  

i Bezpieczeństwa. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania  

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,  

jak i również trybu ich pobierania.  

11. Interpelacje i zapytania radnych. 

12. Informacje i wolne wnioski. 

13. Zakończenie sesji.  

 

 

Ad.1 porządku obrad 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

 

Otwarcie XI 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.  

Nieobecny w tym momencie radny Damian Kochmański.  

W trakcie sesji przy punkcie 2 porządku obrad dołączył radny Damian Kochmański,  

w związku z czym skład rady zwiększył się do 15 radnych.  

Lista obecności radnych i gości zaproszonych w załączeniu do protokołu.  

 

Ad.2 porządku obrad 

Ustalenie porządku obrad. 

 

Na wstępie Przewodniczący Rady wyjaśnił kwestię przedłożenia radnym poprawionych 

projektów uchwał nr 1 i nr 2 dotyczących zmiany w składach dwóch Komisji, które  

w obecnej wersji nie zawierają nazwiska proponowanego radnego. 
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Przewodniczący Rady Tadeusz Boczula wniósł propozycję wprowadzenia do porządku obrad 

punktu 11- Stanowisko Rady w sprawie złożonej skargi na radną.  

Przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem czy mają jakieś uwagi, bądź zmiany  

do porządku obrad. W wyniku braku uwag, przewodniczący przedstawił porządek obrad  

i poddał go pod głosowanie.  

 

W trakcie odczytywania porządku obrad, dołączył radny Damian Kochmański.  

 

Porządek obrad przyjęto - 14 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. 

 

Przyjęty porządek obrad:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Złożenie ślubowania przez radnego i wręczenie zaświadczenia o wyborze. 

4. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy Santok. 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015r. 

7. Informacja z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Budżetu, Gospodarki  

i Rolnictwa. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. Rodziny  

i Bezpieczeństwa. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania  

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,  

jak i również trybu ich pobierania.  

11. Stanowisko Rady w sprawie złożonej skargi na radną. 

12. Interpelacje i zapytania radnych. 

13. Informacje i wolne wnioski. 

14. Zakończenie sesji.  

 

Ad. 3 porządku obrad 

Złożenie ślubowania przez radnego i wręczenie zaświadczenia o wyborze. 

 

Zaświadczenie panu Jerzemu Stępniowi o wyborze na radnego wręczyła Przewodnicząca 

Gminnej Komisji Wyborczej Małgorzata Wołoszczuk.  

 

Następnie radny złożył ślubowanie słowami „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej 

Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, 

mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Tak mi dopomóż Bóg”. 

 

Przewodniczący Rady pogratulował radnemu Stępniowi i oświadczył, że będzie  

On „wartościową osobowością w Radzie”.  
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Ad. 4 porządku obrad 

Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy Santok.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół był przekazany drogę elektroniczną  

do radnych oraz jest wyłożony do wglądu na dzisiejszej Sesji. Zwrócił się z pytaniem,  

czy są uwagi do protokołu.  

 

Radna Irena Furmańska stwierdziła, że nie zagłosuje za przyjęciem protokołu z X sesji 

Rady, gdyż nie jest to protokół, lecz streszczenie i tak to też określiła pani Ewa Konieczna. 

Radna przypomniała, że zgodnie z paragrafem 51 statutu Gminy Santok „protokół z Sesji 

musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg, a w szczególności treść wystąpień”. Dalej radna 

stwierdziła, że statut dopuszcza wprawdzie streszczenia ale do wystąpień, a nie do całej sesji. 

Zdaniem Radnej w protokole brakuje wielu Jej wystąpień wynikających  

z zarzutów radnego Boczuli, Tokarskiego i radnej Rajczyk oraz występują zapisy 

nieprawdziwe, dlatego nie przyjmie dzisiaj tego protokołu i proponuje, aby ustalić, podpisać 

protokół rozbieżności, a potem zatwierdzić ten protokół na kolejnej Sesji Rady Gminy.  

 

Przewodniczący Rady oznajmił, że taka sytuacja nie jest jednorazowa. Wyjaśnia,  

że protokoły z sesji i posiedzeń Komisji nie są sformułowane tak, jakby życzyła sobie radna 

Furmańska mimo, że większość radnych jest zgodnych co do prawidłowej formy protokołu. 

Oznajmił, że pani Ewa Konieczna pisze protokoły wiele lat i zastrzeżenia pani Furmańskiej 

do pracy Biura Rady są dotychczas ewenementem.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy.  

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy przyjęła protokół z X sesji Rady Gminy głosami: 

9 za przyjęciem, 1 przeciw, 5 wstrzymało się.  

 

Radna Irena Furmańska, mimo braku otrzymania głosu przez Przewodniczącego Rady, 

przypomniała, że 22 grudnia Rada przyjęła sposób głosowania, kto jak głosuje i prosi  

o zachowanie formy przyjętej przez Radę. 

 

Ad. 5 porządku obrad 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z tym, iż sprawozdanie wójta będzie 

krótkie, bo przebywał na urlopie, proponuje w tym punkcie udzielić też głosu panu Józefowi 

Kruczkowskiemu Radnemu Sejmiku Województwa Lubuskiego obecnemu na sesji. 

 

Wójt Józef Ludniewski w pierwszej kolejności złożył gratulacje Panu Jerzemu Stępniowi,  

w związku z wyborem na radnego Gminy Santok, serdecznie powitał radnego sejmiku,  

a  następnie przekazał, że na urlopie przebywał od 21 do 25 września. 

W dniu 28 września Wójt uczestniczył w posiedzeniu Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu 

oraz Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa i w tym samym dniu brał udział w zebraniu 

wiejskim w Starym Polichnie, gdzie był uchwalany fundusz sołecki. 
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Następnie głos zabrał Pan Józef Kruczkowski (Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego) 

„Panie przewodniczący, panie wójcie, wysoka rado, szanowni państwo. Miło mi, że jeszcze 

nie po roku, ale po kilku miesiącach goszczę u was na sesji, chociaż czuję się zasadniczo tak 

jak u siebie, bo pełniąc funkcję starosty przynajmniej raz, dwa razy w roku tutaj bywałem  

i mam taką nadzieję, że pracując w sejmiku też będę przynajmniej raz w roku gościem, bo 

trzeba zdać sobie sprawę, że to już nie jest powiat i 7 gmin tylko jak weźmiemy pod uwagę, 

to mamy i miasto Gorzów i dwa powiaty, a jeszcze trzeba przy tym wszystkim pracować  

w sejmiku i normalnie funkcjonować. Ale raz w roku na pewno będę i według potrzeb jak 

taka potrzeba będzie. Zresztą dzisiaj z panem wójtem się spotkaliśmy i porozmawialiśmy 

właśnie o takiej potrzebie, żeby pojechać wspólnie do Niemiec w sprawie poparcia ze strony 

niemieckiej projektów dla Gminy Santok. W czwartek jedziemy razem do powiatu Markisch-

Oderland. Tam starosta ma nieco inną rangę, nie tylko, że powiat jest 3x większy, ale pełni 

też więcej zadań związanych z zadaniami państwa, w tamtym przypadku landu Brandenburgi, 

także więcej może niż starosta gorzowski, stąd jakby nasza wizyta jest istotna, żeby  

te projekty związane z zagospodarowaniem turystycznym Santoka i całym otoczeniem 

„Mariny” i nie tylko, spróbować umieścić i znaleźć poparcie partnera niemieckiego, żeby  

w programie Europejskiej Współpracy Terytorialnej między innymi z tych środków 

spróbować wybudować „Marinę” i jej otoczenie, a także otoczenie muzeum i jeszcze jakieś 

inne tematy. Jest to pierwsza wizyta związana z partnerstwem Gminy Santok z Rudersdorf. 

Pamiętam kilka lat temu to partnerstwo zostało wywołane, bo bez partnera niemieckiego nie 

można korzystać z tych pieniędzy trans granicznych, więc cieszę się, że to spotkanie sprzed 3 

czy 4 lat przyniosło porozumienie o współpracy, które dzisiaj widziałem, że jest zawarte  

i myślę, że umożliwi to realizację waszych celów. Praca w sejmiku znacznie się różni  

od pracy w powiecie, bo w powiecie to na ogół gminy między sobą czasami konkurują.  

My z panem wójtem i sekretarzem staraliśmy się byliśmy w zarządzie, znamy się, ale z tej 

pozytywnej strony, wiemy jak trzeba zafunkcjonować,  żeby coś zrealizować. Więc tutaj 

oprócz takiej konkurencji północ-południe jeszcze wchodzą różne płaszczyzny, starania się  

o pieniądze, ale staramy się jako radni z północy, żeby północ miała swój właściwy parytet 

 i te projekty najważniejsze i bezdyskusyjne były realizowane. Oprócz tego co myśmy zastali, 

oprócz planów inwestycyjnych, żeby jeszcze co nieco dołożyć. Wiemy, że w planie 

inwestycyjnym na najbliższe lata jest przebudowa drogi wojewódzkiej 158 w Lipkach 

Wielkich i to będzie zrealizowane, przy czym najpierw musi być wbudowana kanalizacja, 

dopiero później na tym odbudować jezdnię i chodniki. Wiem dzisiaj po rozmowie, że taki 

plan jest i w ciągu najbliższych 2-3 lat będzie kanalizacja i wtedy ten plan wejdzie  

w realizację drogi. Była też dyskusja na temat ścieżek rowerowych, mamy ten projekt tzw. 

TRWN Trasa rowerowa Warta- Noteć. W obecnych programach stwarza to pewne problemy 

z realizacją, ale trzeba po prostu szukać innych wyjść. Może ten wyjazd czwartkowy też nam 

tutaj coś podpowie w tym względzie. W każdym bądź razie na pewno w obrębie tutaj 

miejscowości będzie można o to zabiegać a tam, gdzie związane jest to z dojazdem do pracy, 

do szkoły czy generalnie z komunikacją w pewnym sensie publiczną, bo komunikacja 

rowerowa też jest publiczna w gminach wiejskich, to może warto podejść do tego i powalczyć 

o ścieżkę z Gorzowa przez Janczewo, Gralewo i Santok do Polichna. To jest taki etap, który 

mimo wszystko wydaje się realny i trzeba wiedzieć, że mimo wszystko te plany co są 
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zapisane z pewną rezerwą mają jeszcze drugą rezerwę, bo po pierwsze nie wszystkie projekty 

są realizowane, a po drugie przetargi dają oszczędności, wbrew pozorom dochodzą pewne 

zadania, o które warto walczyć. Myślę, że jeszcze tutaj z panem wójtem porozmawiamy, żeby 

przygotować pewne argumenty, które i dla mnie będą argumentami, jeżeli mam występować 

na forum. Tam jest tak, że każda interpelacja składana ustnie czy na piśmie ma swoją 

odpowiedź także ten temat także spróbujemy postawić, żeby on dojrzewał, żeby poszedł  

do poczekalni i dojrzewał na swoją realizację. Nie wszystko na raz, bo to jest wiele km, ale 

można najpierw do Janczewa, a później do Gralewa. Krok po kroku, żeby to zrobić, o ile 

pozwolą nam na to warunki techniczne i kosztowe, bo tego jeszcze nie wiemy. Uważam,  

że musi być jakaś wstępna koncepcja złożona, żeby pokazać czy wyjdzie, czy pas drogowy 

pozwala, czy uzbrojenie w tym pasie, czy inne warunki, ile by to miało kosztować żeby starać 

się wpisać. Wiecie państwo, że niektóre obwodnice, które były jeszcze kilka lat temu teorią 

chociażby Krosno, Strzelce Krajeńskie, Kostrzyn wydawały się nierealne. Dzisiaj są w planie 

dróg krajowych wpisane i przewidziane do realizacji. Trzeba być cierpliwym, ale trzeba być 

także konsekwentnym. Z takich rzeczy, które też w jakiś sposób dotyczą Santoka jest sprawa 

kolei, a konkretnie połączenia Gorzowa z Warszawą i innymi miastami wojewódzkimi a także 

połączenie Gorzowa z Berlinem. Ja uważam, że obydwa te kierunki są bardzo istotne, zresztą 

zgodnie z ustawą i założeniami komunikacji kolejowej każde miasto wojewódzkie, a do nich 

należy Gorzów powinno mieć przynajmniej dwa połączenia ze stolicą i powinno mieć 

połączenia ze stolicami województw sąsiednich. Ostatnio wracałem z PZN pociągiem  

i widziałem jak ten pociąg regionalny był zapchany i to też nie są komfortowe warunki 

podróżowania. Trzeba powiedzieć jednoznacznie, że ta linia z Krzyża do Gorzowa i dalej  

do Kostrzyna przewozi 1/3 ruchu pasażerskiego w województwie lubuskim. To jest argument 

do tego, żeby ta linia była modernizowana i żeby była rozwijana. Stąd taka batalia w ostatnim 

czasie przez nas robiona, żeby te połączenia częściej były uruchamiane i żeby przystąpić  

do bezpośrednich połączeń z Berlinem.  Tu chodzi o to, że jest fajnie, kiedy możemy 

pojechać pociągiem, bo rozkład zakłada 2h z Gorzowa i powiedzmy 2,15h z Santoka  

i jesteśmy w Berlinie. Nikt tego samochodem nie pokona plus ryzyko korków i tak dalej. A na 

pewno będziemy korzystać z tego miasta, chociażby z nowego lotniska, które niebawem 

będzie oddane i będzie to największe lotnisko  europejskie. A poza tym jaka to będzie frajda, 

wziąć dzieci czy wnuki rano, pochodzić po Berlinie i wieczorem wrócić. A nam chodzi też  

o to, żeby ci berlińczycy tutaj przyjechali. Żeby Państwo zobaczyli jak wygląda stacja Berlin-

Lichtenberg w sobotę, czy niedzielę, gdzie nie idzie wsiąść do pociągu, tylu rowerzystów, 

tylu ludzi z kijkami, tylu w trampkach i wszyscy gdzieś po drodze wysiadają i ktoś na nich 

czeka. Niestety oni nie przyjeżdżają do Polski bo nie chcą czekać w Kostrzynie, nie mają  

tu żadnej informacji. Na pewno bezpośrednie połączenia spowodują, że ci ludzie tutaj 

przyjadą i zostawią pieniądze. W naszych sklepach, w naszych knajpach. Więc to jest istotne  

i my to rozumiemy. Teraz walczymy o to, żeby takie połączenia były od stycznia. Jak to 

będzie to rozstrzygnie się w najbliższym czasie, ponieważ to zależy od woli wielu stron, nie 

tylko od woli zarządu województwa lubuskiego, ale także od przewoźników, od przewozów 

regionalnych, od przewoźnika NNB, który łączy Berlin z Kostrzynem po stronie niemieckiej, 

a który wygrał przetarg na najbliższe lata To jest naprawdę skomplikowane. W najgorszym 

wypadku chcę powiedzieć, że takie połączenia będą od rozkładu majowego, bo tam jest 

również konflikt między dwoma przewoźnikami w Niemczech. Między Deutsche Banh,tą 

podstawową koleją, która ma między innymi w Polsce spółkę Ariva, która jeździ już  
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po terenie kujawsko-pomorskiego i chce te połączenia realizować, i przewoźnikiem 

prywatnym NNB, który wygrał przetarg i nie jest skłonny oddawać te połączenia. Więc to nie 

jest kwestia decyzji, rozwiązań u nas w województwie, ale także po stronie niemieckiej. 

Myślę, że jak pojedziemy z panem wójtem, a to też leży w interesie Santoka, to poruszymy 

ten problem ze starostą niemieckim, bo powiat niemiecki sięga od granicy aż po Berlin  

i również starosta niemiecki ma dużo do powiedzenia w tym względzie. Staramy się też, żeby 

mimo nie sprzyjających warunków, projekt „Łączą nas rzeki” doczekał się na Odrze trzech 

etapów. Tam każda wioska od Głogowa po Kostrzyn będzie miała marinę. Podczas, gdy 

niestety od Kostrzyna do Drezdenka nie mamy tych marin. Teraz próbujemy coś zrobić, żeby 

rzeczywiście w taki czy inny sposób to wprowadzić. Może w ramach EWT zacząć  

od Santoka. To jest dobry pomysł, macie tam już projekt gotowy. Troszkę tam jest  

do uzupełnienia i to jest świetny pomysł, który może być znacznikiem do tego, żeby to nie 

była jedna marina, która teraz w Gorzowie powstała, druga w Santoku. To musi być jakaś 

ciągłość. A każdy wie, że jest to jedna z najładniejszy tras takich turystycznych i dzisiaj jest 

to dziwne bo Polacy jeżdżą, płyną do Berlina, płyną sobie przez Odrę i tam krążą po kanałach 

i rzekach. A czemuż by nie tu?. Trzeba się do tego w jakiś sposób przygotować. Zawsze 

najwięcej problemów budzą drogi. Ja zawszę będę wdzięczny, kiedy będziemy na pewne 

względy zwracali uwagę, nawet powiedzmy o potrzebie, żeby  powstał jakiś fragment 

chodnika. Bo to jest zadanie marszałka i marszałek powinien pewne rzeczy realizować.  

To jest normalne, kiedy na przykład sołtys czy radny pisze do mnie z prośbą, że w ciągu 

ostatniego roku, czy dwóch powstały domy, jest natężenie większe ruchu pieszego czy 

rowerowego i warto na tych 200 czy 500 m wybudować chodnik. Proszę o to pisać, ja będę  

na pewno składał interpelację, będę na pewno informował o sposobie załatwienia sprawy.  

Bo tak to się dzieje w innych częściach województwa. Jako radny swój powiat znam, ale Wy 

tu na co dzień żyjecie i wiecie czego brakuje. To nieraz są mln złotych, nieraz są 100 tys. 

złotych. Takie pieniądze uważam, muszą się znaleźć. Proszę podpowiadać, najlepiej jakby  

to szło przez pana Wójta. Często pewnie są uwagi dotyczące dróg, a one w każdej gminie,  

w każdym powiecie i na sejmiku też zajmują połowę interpelacji. Ale taki jest fakt, że drogi 

są jakby najbardziej istotnym elementem, stąd ja to rozumiem. Najwięcej pieniędzy  

w budżecie województwa jest na drogi. My chcemy, żeby był ten zachowany parytet. Skoro 

północ województwa to jest mniej więcej 2/5 województwa,  a południe to jest 3/5 to niech  

te 2/5 trafia na północ, w tym również na owe drogi o których mówimy. Pewnie nie wszystkie 

drogi da się zrobić w ciągu najbliższych lat, ale jeśli będzie wola, jeśli będą argumenty,  

to jeśli nie w pierwszym roku, to w kolejnym taki projekt się przebije. Projekty i cały plan 

inwestycyjny są dostępne na stronach, można zobaczyć jak to wygląda. Również wszystkie 

interpelacje składane przez radnych na sejmiku są dostępne na stronie sejmiku czy stronie 

województwa lubuskiego. Warto czasami tam zajrzeć, bo to przynosi nieraz odpowiedź na 

wątpliwości, które się ma. Jestem do państwa dyspozycji, jeżeli jest jakaś potrzeba i nie tylko 

na poziomie Gminy, ale nieraz na poziomie sołectwa. Ten co mieszka we wsi  

to nieraz więcej wie co potrzebuje. Są pewne pomysły, pewne idee, chociażby idea budowy 

ronda w Janczewie. to jest przykład, jak coś nie jest rozwiązane, latami się to tłucze. Powstało 

rondo w Wawrowie więc warto iść krok dalej z rondem, ze ścieżką rowerową, myślę,  

że szykując argumenty będę reprezentował Państwa interesy w sejmiku, żeby te wszystkie 

problemy były rozwiązywane. Jak jest potrzeba, to proszę na sesje zapraszać, przyjadę,  
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a na co dzień myślę, że z panem wójtem, w ciszy gabinetu, czy gdzieś indziej będziemy te 

pozostałe sprawy załatwiać.”  

 

Przewodniczący Rady podziękował za przybycie i wypowiedź radnemu sejmiku 

wojewódzkiego. 

 

Ad. 6 porządku obrad 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015r. 

 

Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak przedstawił dochody i wydatki w poszczególnych 

działach. (informacja stanowi załącznik do protokołu).  

 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa) 

przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą przedłożonej informacji (tekst wystąpienia 

w załączeniu do protokołu).  

 

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

stwierdził, że radny Tokarski wyczerpał dostatecznie temat. Komisja nie wniosła uwag 

do przedłożonej informacji, w związku z czym opiniuje pozytywnie przedstawione informacje 

o wykonaniu budżetu za I półrocze.  

 

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

przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą przedłożonej informacji.  

 

I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Renata Nowosad przedstawiła uchwałę Regionalnej 

Izby Obrachunkowej z 8 września 2015 w sprawie wydania opinii o informacji z przebiegu 

wykonania budżetu Gminy Santok za I półrocze 2015r (tekst uchwały w załączeniu 

do protokołu).  

 

Przewodniczący Rady oznajmił że realizacja i wykonanie budżetu za I półrocze 2015r  

jest zgodne z prawem i zgodne z przyjętym budżetem na ten rok.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zadała pytanie skąd się wzięły błędne kwoty w zapisach, które 

wskazała Regionalna Izba Obrachunkowa.  

 

Przewodniczący wyjaśnił, że to są szczegóły i gdyby to były znaczące kwestii, to Izba 

Obrachunkowa zwróciłaby się do Skarbnika o naprawienie tego błędu, czy uzupełnienie.  

 

Skarbik Gminy wyjaśnił, że błędy powstały przy przepisywaniu kwot do arkuszy, Izba 

Obrachunkowa to zauważyła i wskazała, że takie błędy rachunkowe powstały.  

 

Przewodniczący zwrócił się do pani Haliny Garczyńskiej (Kierownik Referatu w UG) 

z prośbą o przedstawienie wykonania dochodów majątkowych. 
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Pani Garczyńska poinformowała, że na dzień dzisiejszy wykonania jest około 300-350 

tysięcy.  

 

Radny Tadeusz Boczula podsumowując wspomniał, że najważniejsze jest wykonanie 

budżetu na koniec roku, gdyż inwestycje realizowane są w większości w drugim półroczu. 

 

Ad. 7 porządku obrad 

Informacja z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych.   

 

Informację o realizacji zadań inwestycyjnych przedstawił Kierownik Referatu UG Józef 

Szurgot (treść w załączeniu do protokołu).  

 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa)  

w swojej wypowiedzi oznajmił, że realizacja wydatków inwestycyjnych przebiega zgodnie 

 z założeniami oraz wyjaśnił, że większość realizacji inwestycji następuje w II półroczu.  

Radny stwierdził, że Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie zadań inwestycyjnych. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak w swojej wypowiedzi zawarł pytanie, czy inwestycje 

wymienione w tabeli zawierają tylko zadania z funduszu sołeckiego. 

 

Wójt poinformował, że jest to realizacja funduszu sołeckiego, natomiast fundusz sołecki to 

również pieniądze Gminy, przeznaczone na realizację zadań ustalonych przez mieszkańców 

Gminy.  

 

Radny Tomasz Skrobański chciałby się dowiedzieć, gdzie można zobaczyć projekt obelisku 

upamiętniający czasy Piastów Kasztelani Santockiej. Zadał również pytanie, ile środków 

pieniężnych przeznaczono z budżetu Gminy, a ile z Unii Europejskiej na budowę Gminnej 

Infrastruktury Dostępu do Internetu dla Osób wykluczonych. 

  

Wójt udzielił odpowiedzi, że jeżeli chodzi o obelisk, to informacji trzeba szukać u sołtysa, bo 

są to środki z rady sołeckiej. Natomiast budowa sieci informatycznej była w 100% 

realizowana ze środków unijnych.  

 

Radny Piotr Goławski zwrócił się z pytaniem odnośnie miejscowości Wawrów.  

Z funduszu sołeckiego było oświetlenie ulicy Sadowej, część środków została wykorzystana 

na oświetlenie przystanku końcowego (pętli), został zrobiony projekt, czy zostanie jeszcze 

chociaż na jedną lampę.  

 

Odpowiedzi udzielił pan Józef Szurgot wyjaśniając, że koszt wykonania punktu 

oświetleniowego na pętli autobusowej wyniósł 5.920 zł, natomiast projekt na ulicy Sadowej 

wyniesie 3.600 zł. Wynika z tego, że jakieś pieniądze zostaną do wykorzystania, a czy będzie 

na lampę, to zależy od tego jak szybko uzyskamy przyjęcie zgłoszenia i zgodę na wykonanie 

inwestycji. 
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Radny Stanisław Tokarski odniósł się do pytań radnych wyjaśniając, że inwestycje 

przeznaczone dla sołectw stanowią integralną część budżetu oraz integralną część 

wykonywanych inwestycji. Część budżetu została przekazana dla mieszkańców,  

aby sami mogli określić jakich inwestycji oczekują. Gdyby nie było funduszu sołeckiego, 

inwestycje ujęte byłyby jako ogólne do wykonania przez gminę. Poprzez fundusz sołecki 

Gmina ułatwiła mieszkańcom decydowanie o tym co im najbardziej jest potrzebne. 

 

Przewodniczący Rady uważa, że informacja podana przez pana Szurgota jest pełna i bardzo 

szczegółowa i wynika z niej, że „w inwestycjach nie jest źle”.  

 

Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę.  

 

Ad. 8 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Budżetu Gospodarki  

i Rolnictwa. 

 

Projekt uchwały omówił Przewodniczący Rady Tadeusz Boczula informując o swojej 

rezygnacji z w-ce przewodniczącego Komisji oraz członka Komisji Budżetu Gospodarki 

 i Rolnictwa o czym wspominał już wcześniej, po wyborze na Przewodniczącego Rady. 

Stwierdził jednocześnie, że to nie oznacza, iż nie będzie uczestniczył w posiedzeniach  

tej Komisji, z tym że bez prawa do głosowania. 

Przewodniczący ponownie odniósł się do poprawionych projektów uchwał, o czym mówił 

przy ustalaniu porządku obrad. Poinformował, że przydarzyła się pewna niezgodność, chociaż 

ze względów formalnych, uchwała pierwotna, którą przedstawił była prawidłowa, niemniej 

jednak, to radni decydują o tym kogo rekomendują do Komisji.  

Następnie Przewodniczący zwrócił się o zgłaszanie kandydatów na członka Komisji Budżetu 

Gospodarki i Rolnictwa.  

 

Radny Stanisław Tokarski zgłosił kandydaturę radnego Jerzego Stępnia, argumentując  

to tym, że doświadczenie i staż pana Stępnia będą pomocne w pracach Komisji. Radny 

Tokarski wyjaśnił, że pan Stępień ma już za sobą 3 kadencję na stanowisku radnego, podczas 

których był członkiem Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa oraz przewodniczącym 

Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu.  

Radny Jerzy Stępień wyraził zgodę na kandydowanie na członka Komisji Budżetowej. 

 

Radny Arkadiusz Witczak wyraził swoje zdanie: 

„Na poprzedniej sesji Rady Gminy powiedział pan, że przystępujemy do wyboru 

wiceprzewodniczącej, czyli jakby to było z góry ustalone. Teraz z kolei jest tu uchwała - 

„powołuje się radnego Jerzego Stępnia”. Bardzo szanuję pana radnego Stępnia, ale my może 

jesteśmy niepotrzebni, może wyjdziemy?” 

 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnego Witczaka, aby nie insynuował 

pewnych rozwiązań i oznajmił, że w tej kwestii wypowiedział się już wcześniej,  

przy porządku obrad i przed chwilą wyraził swoje stanowisko.  
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Radny Arkadiusz Witczak stwierdził, że także wyraził swoje stanowisko. 

 

Przewodniczący powiedział, że nie wie czy była taka potrzeba. Zdaniem radnego była. 

 

Radna Irena Furmańska 

„Mam w ręku dwa projektu uchwał. W sprawie powołania radnego do składu Komisji.  

Nie mówiłabym o tym, bo pan przewodniczący wycofał się z tego projektu pierwszego 

 z podaniem nazwiska pana Stępnia, ale uderzyła mnie argumentacja pana, dlaczego się pan 

wycofał. Powiedział pan, że ma pan prawo jako przewodniczący umieścić nazwisko pana 

Stępnia na projekcie uchwały. Nie ma pan tego prawa panie przewodniczący Tadeuszu,  

bo zgłaszającymi i wybierającymi są wszyscy radni. Oni decydują kto będzie uzupełniał skład 

komisji. Zgłaszający może być pan, wybierający może być pan, ale pan nam nie może 

narzucać nikogo. Pana Jerzego Stępnia widzę po raz pierwszy, słyszałam o nim jednak dużo 

dobrego zdania, jednak ja zgłaszam do Komisji Pana Wawrzyniaka Radosława, z dwóch 

powodów: mogłam słyszeć Jego logiczne wypowiedzi podyktowane troską o Gminę Santok  

i jej mieszkańców, jest człowiekiem opanowanym. Ale jest też drugi argument. Wszyscy 

mówimy o integracji, mówi o tym Wójt, mówił to pan przewodniczący w dniu wyborów  

na przewodniczącego, chociaż integracja w wydaniu pana Boczuli wymaga intensywnej 

terapii. Gdyby tak prześledzić kto jest w Komisji, to tak zaczynając od Czechowa.. 

 

Przewodniczący Rady – „Pani Ireno proszę zmierzać do meritum”. 

 

Radna Irena Furmańska - „Panie Przewodniczący kwestie przerywania bądź nie udzielania 

głosu, już pan o tym zdecydował.” 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że może w każdej chwili przerwać wypowiedź   

 

Radna Irena Furmańska – „Nie może. Ja panu udowodnię prawnie, że nie może”. 

 

Przewodniczący Rady – „Przywołuję panią do rzeczy”. 

 

Radna Irena Furmańska – „Proszę mi dać skończyć”. 

 

Przewodniczący Rady – „Nie ma dyskusji tylko jest zgłaszanie kandydatur”. 

 

Radna Irena Furmańska – „Ja nie dyskutuję, ja chcę przedłożyć drugi argument”.  

 

Przewodniczący Rady – „Jeżeli pani nie przystąpi do rzeczy odbiorę pani głos”. 

 

Radna Irena Furmańska – „Proszę bardzo. Przedstawiam drugi argument na to, żeby Pan 

Wawrzyniak był wybrany do Komisji. Gdy prześledzimy skład Komisji, Czechów  

ma swojego reprezentanta, Wawrów, Janczewo, Gralewo, Santok, Jastrzębnik.  

Nie ma największa miejscowość Lipki Wielkie. Uważam, że obecna na sali pani sołtys 

 z Lipek też byłaby zadowolona gdyby reprezentant Lipek był w tym składzie. Może teraz 
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wysoka Rado udowodnimy, że integracja jest poważną inwestycją naszej Rady  

i że nie potrzebujemy intensywnej terapii, aby ją osiągnąć.” 

 

Przewodniczący Rady uważa, że zostały przekroczone normy zgłaszania kandydatur,  

gdzie można przestawić kandydata ale bez wdawania się w dyskusję. Twierdzi, że radna 

Furmańska przedstawiła dyskusję na temat radnego.  

Przewodniczący Rady poinformował, że są dwie kandydatury na członka Komisji- Jerzego 

Stępnia oraz Radosława Wawrzyniaka.  

 

Radny Radosław Wawrzyniak wyraził zgodę na kandydowanie na członka Komisji 

Budżetowej. Jest zdania, że skoro inni mieli prawo do uzasadnienia wyboru swojego 

kandydata to i pani Furmańska też miała do tego prawo, jednak, w Jego opinii, 

Przewodniczący to prawo ograniczał poprzez swoje ingerencje w Jej wypowiedź.  

 

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń Przewodniczący zamknął listę kandydatów. 

Wyjaśnił, że głosowanie ma charakter jawny i po podaniu kandydatury odbywa  

się głosowanie wraz z liczeniem głosów.   

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Jerzego Stępnia  

do uzupełnienia składu Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa.  

Za kandydaturą radnego Jerzego Stępnia głosowało – 8 radnych, przeciw 1, wstrzymało się 6. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Radosława Wawrzyniaka 

do uzupełnienia składu Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa.  

Za kandydaturą radnego Radosława Wawrzyniaka głosowało - 7 radnych, przeciw 1, 

wstrzymało się 6. 

 

Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy Santok uzupełniła skład Komisji Budżetu, 

Gospodarki i Rolnictwa o osobę radnego Jerzego Stępnia.  

 

Pan Wójt odnosząc się do wypowiedzi radnej Furmańskiej oraz radnych z Lipek Wielkich 

zadał pytanie, czy jest taka możliwość, aby zaproponować również Panu Radosławowi 

Wawrzyniakowi wejście w skład Komisji Budżetowej, uznając, że byłoby to dobre 

rozwiązanie, aby przedstawiciel z Lipek Wielkich był w tym składzie.  

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Wójt nie jest radnym, może zasugerować swoją opinię, 

jednak głosowanie w kwestii wyboru kandydata już się odbyło i Rada podjęła już stosowną 

decyzję.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie 

Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa z uzupełnioną w paragrafie 2 osobą radnego 

Jerzego Stępnia. 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 
10 za uchwałą, 0 przeciw, 5 wstrzymujących. Obecnych na sesji 15 radnych. 
 

Tekst jednolity uchwały nr XI/84/15 stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 9 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. Rodziny  

i Bezpieczeństwa. 

 

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na członków 

Komisji. 

 

Radny Ireneusz Kucner przypomniał, że jak była powoływana Komisja ds. Rodziny 

 i Bezpieczeństwa zgłosiło się tylko trzech kandydatów i dlatego skoro doszedł nowy radny 

do składu Rady Gminy Santok pan Jerzy Stępień, mógłby wyrazić zgodę i wzmocnić 

Komisję. 

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnego Jerzego Stępnia z pytaniem czy wyraża zgodę, 

na co otrzymał odpowiedź, że wyraża zgodę. 

 

Więcej kandydatów nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, że jest to odzwierciedleniem 

zaangażowania radnych w prace Rady Gminy Santok. 

W związku z brakiem innych zgłoszeń Przewodniczący zamknął listę kandydatów. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Jerzego Stępnia 

do składu Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa.  

Za kandydaturą radnego głosowało - 14 radnych, wstrzymało się 1. 

 

Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy Santok uzupełniła skład Komisji ds. Rodziny  

i Bezpieczeństwa, co zostanie potwierdzone uchwałą.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie 

Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa z uzupełnioną osobą radnego Jerzego Stępnia. 

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 
14 za uchwałą, 1 wstrzymujący. Obecnych na sesji 15 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XI/85/15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 10 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania  

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak i również trybu 

 ich pobierania.  

 

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Paweł Pisarek.  

Poinformował między innymi, że osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych 

przyczyn wymagają pomocy innych osób, a jest ich pozbawiona, przysługuje pomoc w formie 

usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Przepis ustawy o pomocy 

społecznej wskazuje, że usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być 

przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie 
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nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi 

opiekuńcze to pomoc w zakresie opieki higienicznej, pielęgnacji zleconej przez lekarza oraz 

w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.  Sekretarz wskazał, że usługi 

opiekuńcze realizuje ośrodek pomocy społecznej, ustala ich zakres, okres i miejsce 

świadczenia. Wskazał również co należy do kompetencji Rady Gminy zgodnie z art.50 ust.6 

ustawy o pomocy społecznej i omówił zagadnienia wskazane w załączniku do projektu 

uchwały. 

 

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

przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.  

 

 W dyskusji głos zabrali: 

 

Radna Irena Furmańska -„Mam kilka uwag do projektu uchwały, a właściwie do załącznika 

uchwały. W paragrafie 5 jest odniesienie do paragrafu 2 i mowa jest o usługach opiekuńczych 

specjalistycznych. Proszę mi powiedzieć z tego paragrafu 2 jakie to są usługi specjalistyczne: 

zakup i dostarczanie artykułów spożywczych, przyrządzanie posiłków, wykonywanie 

czynności związanych z utrzymaniem higieny w pomieszczeniach użytkowych, pomoc  

w utrzymaniu świadczeń zdrowotnych, utrzymanie stałego kontaktu z lekarzem, usługi 

pielęgnacyjne - jakie?, wykonywanie czynności związanej z utrzymaniem higieny zleconej 

przez lekarza?. Mówimy o specjalistycznych usługach. Ja nie znajduję tu żadnej usługi 

specjalistycznej. Jest to usługa normalna, opiekuńcza. W związku z tym w załączniku nie ma 

mowy o żadnej usłudze specjalistycznej. Usługa specjalistyczna może być wtedy, kiedy zleci 

lekarz, ośrodek pomocy społecznej ma wykwalifikowaną kadrę i może prowadzić 

rehabilitację, ale na zlecenie lekarza. Wtedy to jest specjalistyczna, ale nie to co jest  

w paragrafie 2. Jeszcze co do specjalistycznych, zastanawiam się jak ktoś zgłosił usługę: 

opiekę nad chorym psychicznie, to Gmina udzieli takiej usługi?.” 

 

Odpowiedzi udzielił Sekretarz Gminy. zgodził się z wypowiedzią radnej co do braku  

w załączniku specjalistycznych usług opiekuńczych i zaproponował wykreślenie słów „lub 

specjalistyczne usługi opiekuńcze”.  

Co do drugiej części pytania radnej Sekretarz stwierdził: 

„Delegacja prawna dla Rady Gminy mówi w ten sposób, że Rada Gminy określa w drodze 

uchwały szczegółowe warunki przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze. W tym momencie nie mamy specjalistycznych usług 

opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, czyli w tym momencie Gmina nie będzie takich usług świadczyć. Z kolei 

rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej 22 września 2005 roku reguluje kwestie 

specjalistycznych usług opiekuńczych, wymienia jakie usługi są specjalistycznymi usługami 

opiekuńczymi, wymienia też kwestie związane z przygotowaniem zawodowym jakie powinny 

posiadać osoby do pełnienia specjalistycznych usług opiekuńczych. Akurat Gmina nie 

dysponuje kadrą, która posiada odpowiednie uprawnienia i z informacji jakie mam od pani 

kierownik ważniejsze są usługi opiekuńcze, proste usługi opiekuńcze, niż specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, dlatego cała treść uchwały reguluje kwestie usług opiekuńczych, a nie 
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specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem osób z zaburzeniami, bo ustawa nam 

tego zabrania.”  

 

Radna Irena Furmańska – „W związku z tym z treści tego załącznika wykreślamy 

„specjalistyczne”, bo rozumiem, że nie mamy kadry do specjalistycznych. 

 

W dalszej części uwagi zgłasza Radna Irena Furmańska: 

„Paragraf 3 tego załącznika mówi, że kierownik ośrodka przyznaje usługi opiekuńcze, ustala 

w drodze decyzji administracyjnej. Ja bym proponowała jako ciąg dalszy dodać, ponieważ 

decyzja administracyjna musi to zawierać: „termin i miejsce dokonywania opłaty  

za świadczenia usługi”. To jest na końcu w uchwale, ale w decyzji administracyjnej taka 

informacja musi być, według mnie.”  

 

Przewodniczący Rady nie wie, jak się ma do tego odnieść.  

 

Sekretarz Gminy- „Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pani uwagę wprowadzić, jak również 

nic się nie stanie jak się tej uwagi nie wprowadzi dlatego, że decyzja musi te kwestie 

zawierać. Czyli kierownik ośrodka wydając decyzję będzie musiał te rzeczy ująć. Tu może 

jest nieprecyzyjność w formułowaniu uchwały, ja się tutaj zgadzam, ale to nie wyklucza,  

że kierownik ma delegację prawną do tego, aby wydać tą decyzję w sposób nie naruszający 

prawa.” 

 

Radna Irena Furmańska dodała również, że skoro wyszczególniamy co musi być w decyzji, 

to uważa, że jako ciąg dalszy powinno to być wpisane w tym załączniku. 

 

Sekretarz Gminy oznajmił, że jak Wysoka Rada uzna, że taki zapis musi być, to nie widzi 

żadnych przeciwwskazań, żeby ten zapis był.  

 

Radna Irena Furmańska ma jeszcze pytanie ostatnie. „W paragrafie 4 ust. 3 jest mowa  

o rodzinie, czy to dotyczy tylko rodziny. Wcześniej pan wyszczególniał wstępnych i tak 

dalej.”  

 

Sekretarz Gminy wyjaśnił, że rodzina to są wstępni, zstępni, dlatego, że zstępni to są dzieci, 

natomiast wstępnymi są rodzice lub dziadkowie. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała wynika z jakiegoś rozporządzenia, w którym 

jest zawarte uszczegółowienie. W uchwale zawarte są punkty, a szczegóły w rozporządzeniu 

dlatego uważa, że zapisy ujęte w uchwale są wystarczające. 

 

Sekretarz Gminy wyjaśnił, że przepisy zawarte w randze uchwały rady gminy nie powinny 

powielać zapisów aktu wyższego rzędu, czyli rozporządzeń i ustaw w oparciu o które  

są redagowane. 
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Przewodniczący Rady zauważył, że podjęcie uchwały niezgodnej z ustawą wyższego rzędu 

wiąże się z tym, że taka uchwała jest nieważna, natomiast odłożenie uchwały do następnej 

sesji opóźni w czasie zadania, które chce przejąć ośrodek pomocy społecznej. 

 

Sekretarz Gminy wyjaśnił, że kodeks rodzinny wyraźnie opiniuje kto wchodzi w skład 

rodziny, dlatego wymiana wszystkich członków rodziny jako wstępnych, zstępnych nie 

zamyka całego katalogu osób, które mogłyby wejść do rodziny. 

Sekretarz zwrócił się do Rady o ustosunkowanie się, jeżeli są uwagi. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że wg Niego końcowe uwagi pani Furmańskiej nie muszą 

być wpisane do uchwały, natomiast proponuje wykreślić zgodnie z sugestią radnej słowa 

mówiące o specjalistycznej opiece. Ponadto przewodniczący proponuje wykreślenie słów 

„specjalistyczne usługi opiekuńcze” z uzasadnienia do uchwały. 

 

Radny Jerzy Stępień zwrócił się z pytaniem do radnego Ireneusza Kucnera - czy wartości 

procentowe podane w tabeli załącznika są z góry narzucone przez ministerstwo, czy przez 

komisję. 

 

Radny Ireneusz Kucner poinformował, że wynika to z artykułu ustawy o pomocy społecznej 

i przekazała to na komisji kierownik OPS. 

 

Radny Jerzy Stepień – odniósł się do tabeli , która przyjmuje kryterium dochodowe powyżej 

250% do 300%, gdzie dla osoby samotnie gospodarującej jest 5% za 1 godz. usługi 

opiekuńczej, a dla osoby w gospodarstwie wieloosobowym 15%. 

Z wyliczeń radnego wyszło, że zabiera się takiej osobie 150 zł. 

 

Wyjaśnienie w tej kwestii wygłosił Sekretarz Gminy informując, że radny źle to interpretuje, 

gdyż koszt godzinny usług opiekuńczych jest 10 zł. brutto. Czyli, że jeżeli ktoś płaci 15%,  

to znaczy, że płaci 1,50 zł. za godzinę. Kryterium dochodowe wskazane w tabeli jest po to, 

aby ustalić widełki od i do, w którym jest dany poziom opieki.  

 

Radny Jerzy Stępień przeprosił, gdyż źle zrozumiał zapis i wycofał pytanie. 

 

Sekretarz Gminy wnosi o sprawdzenie zmian, które należałoby nanieść do uchwały. 

Proponuje, aby treść uchwały pozostawić bez zmiany, natomiast wskazał nowe brzmienie 

paragrafów: 1 i 5. Zwrócił się do radnych z pytaniem o wskazanie czy jeszcze gdzieś powinna 

być zmiana.  

 

Przewodniczący Rady dodał, że mowa była także o paragrafie 3 ust.2, na co Sekretarz 

przedstawił nowe brzmienie tego paragrafu. 

 

Radna Irena Furmańska – uważa, że myślenie Sekretarza jest logiczne bo jak stwierdziła 

radna – „dajemy furtkę do stworzenia możliwości również usług specjalistycznych, ale  

w momencie, kiedy gmina zatrudni takie osoby.” 

 

Przewodniczący Rady podsumował uzgodnienia co do poprawek w uchwale wskazując, że: 

Pozostawiamy „i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w tytule uchwały, natomiast  

w załączniku, tam gdzie występują „specjalistyczne usługi opiekuńcze” – wykreślamy. 
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Przystąpiono do głosowania. 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę z naniesionymi zmianami głosami: 
14 za uchwałą, 1 wstrzymujący. Obecnych na sesji 15 radnych. 
 

Tekst jednolity uchwały nr XI/86/15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 11 porządku obrad 

Stanowisko Rady w sprawie złożonej skargi na radną. 

 

Przewodniczący Rady poinformował o tym, że wystąpił do pani mecenas o opinię prawną  

w kwestii otrzymanej skargi, jak ma zachować się Rada i jakie jest zobowiązana podjąć kroki. 

Stwierdził, że nie będzie przedstawiał całej wykładni prawnej, bo wszyscy radni otrzymali  

ją na e-maila, wspomniał też, że jest ona poszerzona o zakres skargi składanej  

na Przewodniczącego Rady Gminy jak i samą Radę Gminy. Pani mecenas zasugerowała, aby 

Rada Gminy włączyła przedmiotową skargę do punktu porządku obrad z uwagi  

na konieczność udzielenia odpowiedzi dla skarżącego. 

Przewodniczący Rady przedstawił też projekt oświadczenia będącego stanowiskiem Rady,   

w związku ze złożoną skargą na radną Irenę Furmańską. (opinia prawna oraz projekt 

oświadczenia Rady stanowią załączniki do protokołu). 

Przewodniczący Rady oznajmił, że sytuacja taka ma pierwszy raz miejsce a paragraf 24 

statutu Gminy określa jak ma zachować się Rada. Stwierdził, że skarga jest nieskuteczna, 

gdyż radnego rozlicza się z pracy, ale rozlicza go mieszkaniec, który głosuje, elektorat, 

miejscowość i to jest wystawienie pewnej wykładni pracy i zaangażowania radnego. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, że zapoznała się z opinią pani mecenas  

i przedstawi ją swoim prawnikom.  

Radna stwierdziła: 

„Pani mecenas opiera swoją opinię na  art. 23 ust 1 ustawy o samorządzie gminny i bardzo 

stara się udowodnić, że sprzeniewierzyłam się rocie ślubowania. Jest tu obecna pani sołtys  

z Czechowa a w Czechowie rzesze mieszkańców, którzy mogą zaświadczyć, co dla tej 

społeczności zrobiłam. Sprzeciwienie się prowadzeniu przez pana Edwarda Zatylnego 

działalności gospodarczej, wśród domków jednorodzinnych, bez zmiany warunków 

zabudowy wydanych przez Urząd Gminy w Santoku, bez zgody sąsiadów, to dla pani 

mecenas nie przestrzeganie przeze mnie przyjętych norm moralnych i etycznych. Pani 

mecenas poszła dalej. W swojej opinii prawnej, radzi skarżącemu, że może przeciwko mnie 

złożyć pozew w postępowaniu cywilnym o naruszenie jego dóbr osobistych. Dla mnie jest  

to dowód dużego, osobistego zaangażowania pani mecenas w tej sprawie. Wysoka Rado, jutro 

zostaną zgłoszone zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie. Moje dobra naruszył pan 

Zatylny i jego syn, funkcjonariusz państwowy, przychodząc tutaj na sesję i głosząc 

nieprawdę. Udowodnimy to. Panie przewodniczący  na ostatniej sesji stwierdził pan, że nie 

doszło do naruszenia przepisów prawa przy wystąpieniu pana Jarosława Zatylnego.  

Otóż doszło do naruszenia prawa. Prawo złamał nie tylko pan Zatylny, ale również i Pan. 
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Pana obowiązkiem jako Przewodniczącego Rady Gminy było sprawdzenie, czy to co pan 

Zatylny, który był pana gościem, bo pan go zaprosił, jest na liście gości zaproszonych, jest  

na nagraniu, gdzie dwukrotnie pan Jarosław Zatylny powiedział, że jest zaproszonym 

gościem, pana obowiązkiem było sprawdzić prawdziwość zarzutu, skoro postanowił pan 

upublicznić tą skargę i poddać krytyce. W tej sprawie jest wiele orzeczeń sądowych i to co ja 

mówię jest prawdą. Dlatego powtarzam jeszcze raz, jutro idą zawiadomienia do prokuratury. 

Nikt nie będzie szargał mojego imienia, mojej pracy na rzecz ludzi, bezinteresownej, głosząc 

nieprawdę. Jak powiedziałam, udowodnię to.”  

 

Przewodniczący Rady:  

„Jak zwykle według pani Furmańskiej wszyscy mówią nieprawdę, wszyscy są niedouczeni, 

niedoinformowani, a pani mecenas nie wiadomo w ogóle skąd tutaj jest i jakie opinie nam 

tutaj szykuje. Oświadczam, że ja nikogo na sesję nie zapraszałem, można sprawdzić w Biurze 

Rady czy poszło zaproszenie. Ja tego pana pierwszy raz na oczy widziałem. Pani Furmańska 

szermuje wielkim znawstwem prawa, że ja złamałem prawo. Trzeba się zastanowić co się 

mówi. Złamanie prawa jest oznaką nieznajomości prawa, dążeniem do złamania prawa.  

Ja u siebie takich rzeczy nie stwierdzam. Wyrażam czasami swoją opinię, dość zdecydowaną, 

radykalną, ale w stosunku do pani to ja jeszcze jestem malutki. Pani przed chwilą proponując 

przy wyborze na członków poszczególnych komisji mówiła o integracji, a Pani po raz kolejny 

straszy, że składa wnioski do prokuratury i do wojewody. Proszę składać te wnioski. Pani już 

sama proponowała odwołanie przewodniczącego komisji, potem wycofała. Ciężko dojść  

z panią do jakiegoś konsensusu.” 

 

Radny Radosław Wawrzyniak: 

„Ja bym się chciał odnieść do słów pani Furmańskiej. Panie Boczula ma pan ogromne 

doświadczenie jako przewodniczący Rady i dziwię się panu, że nie przerwał pan tej farsy, 

która miała miejsce na ostatniej Radzie. Szczerze mówiąc sam byłem w ciężkim szoku i nie 

umiałem pozbierać myśli po tej Radzie. Jak można dopuścić do głosu gościa, który ma jakieś 

prywatne pretensje do pani Furmańskiej. Czy to do pani Furmańskiej, czy do kogoś innego. 

Akurat przedmiotem dyskusji było, przepraszam za wyrażenie „przedmiotem”, ale 

przedmiotem było zachowanie pani Furmańskiej. Jeżeli nawet one miały miejsce, to były  

to oskarżenia czysto prywatne. Więc panie Boczula, to nie jest prywatny folwark,  

my tu reprezentujemy naszych wyborców. Pan reprezentuje całą Radę,  

więc wszystkich pan reprezentuje. Jak pan pozwolił na szkalowanie czy to podstawne,  

czy bezpodstawne? Pani zauważyła, że ewentualnie może to być przedmiotem sprawy 

sądowej. Robić tu takie teatrzyki, osądy, uważam, że bardzo nie w porządku się tutaj pan 

zachował. I bardzo mi przykro. I takie zachowaniea nie są regułą. Proszę mi powiedzieć,  

co pan miał na myśli, mówiąc przy podejmowaniu uchwały zmiany w Komisji Rodziny 

 i Bezpieczeństwa, przy wyborze pana Jerzego Stępnia, kiedy to nie było następnej 

kandydatury, że „widać zaangażowanie pracy Rady Gminy”. Ja poczułem to jako przytyk  

do swojej osoby. Więc panie Boczula, ja już raz powiedziałem, na pierwszej sesji, dlaczego 

nie chcę pracować i uzasadniłem to w tej Komisji, więc proszę mi takich przytyków nie robić, 

bo to jest po prostu buta z pana strony. Więc takie uwagi proszę zachować dla siebie, a nie 

ogłaszać tutaj na forum. Bo to jest po prostu przejaw chamstwa, żywego chamstwa!.”  
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Przewodniczący Rady – „Proszę Państwa proszę o spokój. Wydaje mi się, że wypowiedź 

emocjonalna pana radnego Wawrzyniaka nie jest na miejscu. Chcę tylko panu odpowiedzieć 

w ten sposób: co miałem na myśli to jest moja sprawa.” 

 

Radny Radosław Wawrzyniak 

„To trzeba było to zachować dla siebie, a nie do mikrofonu mówić”. 

 

Przewodniczący Rady – „Nie udzielam panu głosu. Spokojnie. Niech pan nie krzyczy,  

bo nie jest pan pod sklepem ani na krzyżówkach, tylko na sesji Rady Gminy Santok. 

Proszę o zachowanie godne radnego.” 

Przewodniczący w tym momencie wyjaśnił, że na podstawie ustawy o samorządzie gminnym 

oraz statutu Gminy Santok, ma obowiązek udzielenia głosu każdemu mieszkańcowi Gminy 

Santok, który przyjdzie na Sesję, szczególnie gdy dotyczy to osoby publicznej: sołtysa, 

radnego, wójta. Zauważył, że polityka na każdym szczeblu wymaga pokory. Każdy ma prawo 

do wypowiadania własnego zdania jednak prosi o wypowiadanie się bez emocji, bo nie są one 

tutaj potrzebne.  

 

Przewodniczący zwrócił się o przystąpienie do głosowania nad przedstawionym 

stanowiskiem Rady w zakresie złożonej skargi. 

 

Radny Arkadiusz Witczak stwierdził, że nie rozumie co będzie przegłosowywane.  

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że jest punkt porządku obrad: Stanowisko Rady  

w sprawie złożonej skargi na radną i zgodnie z opinią prawną Rada na najbliższej sesji jest 

zobowiązana włączyć ten punkt do porządku obrad. Przewodniczący stwierdził, że stosuje się 

do opinii prawnej, w związku z czym włączył punkt do porządku obrad i przedstawił 

stanowisko Rady w tej kwestii.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zapytała, czemu to stanowisko nie było przesłane na meila,  

na co Przewodniczący Rady odpowiedział, że może to był błąd, ale stanowisko było 

przygotowane dzisiaj. Można je przedrukować i przesłać. Wyjaśnił również, że w tej kwestii 

nie podejmuje się uchwały, gdyż jest to oświadczenie Rady wyrażone w głosowaniu, czy 

Rada przyjmuje to stanowisko, czy nie. 

 

Radny Arkadiusz Witczak zauważył, że dyskusja jest zbędna, gdyż do rozstrzygania sporów 

sąsiedzkich są powoływane odpowiednie organy państwowe, a zaistniała farsa na poprzedniej 

Sesji Rady jest błędem przewodniczącego Rady. Nie rozumie, w jakim celu  

na następnej Sesji ma być wprowadzona do porządku obrad sprawa pani Furmańskiej.  

 

Przewodniczący Rady ponownie przedstawił jakie dokumenty otrzymał od pani mecenas  

i jak powinna w tym względzie wg opinii prawnej postąpić Rada.  

Następnie Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy, celem utworzenia kserokopii 

oświadczenia Rady i przekazania radnym. 
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Po przerwie Przewodniczący poinformował, że pismo musi być wystosowane, gdyż nie 

można przekroczyć terminu 30 dniowego.   

Zaproponował, że jeżeli radnym nie podoba się treść oświadczenia, mogą ta treść 

przeredagować albo skrócić. 

 

Radny Jerzy Stępień zaproponował przeredagowanie odpowiedzi, podając następujące 

brzmienie: „Rada Gminy w Santoku po zapoznaniu się z wnioskiem pana Edwarda Zatylnego 

złożonego dnia 17 września 2015r., postanawia, że przyjmuje stanowisko w którym 

pozostawia wniosek bez rozpoznania, wobec braku podstawy prawnej  

w tym zakresie.”  

Dalej radny stwierdził, że jeżeli pan Przewodniczący wnosi to może być jeszcze dodane,  

że jest to zgodne z opinią prawną, i tak dalej. Uważa, że skoro nie ma podstawy prawnej  

to nie trzeba rozbudowywać. Zdaniem radnego powinno być krótko.  

 

Przewodniczący Rady uznaje propozycje radnego, jeżeli Rada tak sobie życzy.   

 

Radny Jerzy Stępień zauważył, że sprawę pani Furmańskiej nie powinno się wnosić  

na forum Rady, jednak jeżeli już doszło do takiej sytuacji, Rada musi zająć krótkie 

stanowisko. Według radnego, Rada nie może się wplątywać w to, czy pan Zatylny wchodzi  

na drogą prawną z panią Furmańską, czy nie. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował, by w treści oświadczenia „powyższe stanowisko Rady 

jest zgodne z opinią prawną” pozostawić. Odnośnie pouczenia zwrócił się o wypowiedź w tej 

kwestii do radnych. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak przychylił się do wniosku radnego Stępnia o krótką 

odpowiedź. Jego zdaniem nie trzeba się powoływać na opinię prawną, ale pozostawia  

tą kwestię do rozpatrzenia.  

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że każde pismo musi mieć powołanie. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak nie oponował tej kwestii ale uznał, że pouczanie pana nie 

jest potrzebne, a zainteresowany może pójść do prawników, aby go pouczyli. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że radni otrzymali opinię prawną i musi ona być zawarta  

w oświadczeniu. 

 

Radny Jerzy Stępień uważa, że pani mecenas się zagalopowała, bo powinna stworzyć na 

potrzeby Rady wzór pisma, ale nie powinna dawać rad. 

Wg radnego pouczenie umieszczone w oświadczeniu nie jest podstawą niniejszego 

rozpatrywania i należy je pominąć. Meritum sprawy jest zawarte - „wniosek bez rozpatrzenia 

wobec braku podstawy prawnej.” 

 

Radny Tomasz Skrobański wniósł o zakończenie dyskusji, odczytanie stanowiska  

i przegłosowanie.  
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Przewodniczący Rady przedstawił treść oświadczenia. W treści oświadczenia zawarto 

podstawę prawną na jaką powołuje się Rada Gminy oraz następujące stanowisko: 

„Rada Gminy Santok po zapoznaniu się z wnioskiem Pana Edwarda Zatylnego złożonego  

w dniu 17 września 2015r., przyjmuje stanowisko, w którym pozostawia wniosek bez 

rozpoznania, wobec braku podstawy prawnej w tym zakresie. 

Powyższe stanowisko Rady jest zgodne z opinią prawną stworzoną przez kancelarię,  

w odpowiedzi na zapytanie Przewodniczącego Rady z dnia 22 września 2015r. Opinia prawna 

w załączeniu”. 

 

Według Przewodniczącego Rady opinia prawna jest na korzyść radnej Ireny Furmańskiej.  

 

Radny Radosław Wawrzyniak zauważył, że pan Zatylny złożył skargę, natomiast Rada 

odpowiada na wniosek, więc Jego zdaniem powinno być w oświadczeniu w sprawie skargi.  

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że skarga zawierała wniosek o wsparcie.  

 

Przystąpiono do głosowania nad sformułowanym oświadczeniem Rady.  

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy przyjęła oświadczenie głosami: 
12 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących 

 

W głosowaniu nie uczestniczyli radni: Tomasz  Helicki i Stanisław Tokarski.  

 

Ad. 12 porządku obrad 

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że do Biura Rady nie wpłynęły interpelacje, w związku 

z czym zamyka ten punkt i przechodzi do pkt13 „Informacje i wolne wnioski”. 

 

Radny Tomasz Skrobański zadał pytanie - „Czemu pan zamyka ten punkt, ja mogę ustnie 

złożyć wniosek?”.  

 

Radny Tadeusz Boczula –„to w wolnych wnioskach pan przedstawi. Interpelacje określa 

statut. Ja nigdy nie zamykałem tej formy ustnej ale wiem, że poprzedni przewodniczący 

 i w poprzedniej kadencji było tak, że interpelacje składamy na piśmie i to daje możliwość 

pełnej odpowiedzi przez organ wykonawczy czyli przez pana Wójta, bo interpelacje powinny 

zwierać poważne sprawy, a w wolnych wnioskach też można złożyć zapytanie i interpelacje. 

Dlatego zamknąłem ten punkt porządku obrad. Proszę bardzo informacje i wolne wnioski Pan 

Tomasz Skrobański”. 

 

Ad. 13 porządku obrad 

Informacje i wolne wnioski. 

 

Radny Tomasz Skrobański – „nie chcę tworzyć papierologii, jeżeli trzeba będzie 

 to będziemy wnosić to w formie pisemnej tak, żeby ktoś mógł się odnieść. Natomiast szanuję 

czas sekretarza, wójta, i wszystkich urzędników Gminy Santok i wiem, że na każde pismo 

trzeba odpowiedzieć. Więc można to teraz odpowiedzieć w sposób szybszy lub też 
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przygotować tą odpowiedź na piśmie, a to jakby nie wyklucza interpelacji złożonej w sposób 

ustny. Mam trzy: 

 Pierwszą to prosiłbym o zaingerowanie w sprawie stworzenia dzienników elektronicznych 

w szkołach. To jest wymóg XXI wieku, a my tych dzienników nie mamy. Rodzice się 

pytają, chcą wiedzieć i uczestniczyć w postępach swoich dzieci, w wynikach jakie osiągają  

w szkole. Prosimy o to, żeby te dzienniki elektroniczne w szkołach się pojawiły i były 

udostępnione rodzicom.  

 Druga rzecz to chciałbym prosić, bo mieliśmy dzisiaj informację o przebiegu wykonania 

budżetu za I półrocze, czytelne, jasne. Mieliśmy informację w sprawie realizacji inwestycji  

i prosiłbym na następną sesję o przygotowanie informacji, przez naszego delegata, radnego 

Tomasza Helickiego, delegata Rady Gminy do MG-6, co zostało ustalone na dzień 

dzisiejszy w MG-6 w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej. 

Ostatnio nowy przetarg ogłoszony i chcielibyśmy coś wiedzieć na temat bardzo ważkich dla 

nas spraw.  

 Trzecia sprawa, to chciałbym się przypomnieć w sprawie ułożenia jadłospisów przez 

dietetyka w przedszkolach i szkołach. Złożyłem pismo w tej sprawie i chciałbym odpowiedź 

czy coś w tym kierunku zostało zrobione, czy ten jadłospis został ułożony, czy wzięto pod 

uwagę zalecenia dietetyczne, jeżeli oczywiście były one zlecone.”  

To są 3 sprawy, które są dla mnie ważne i dla rodziców, którzy do mnie przychodzą  

i je zgłaszają.”  

 

Radny Tadeusz Boczula- „od razu odpowiedzieć czy w dalszym ciągu wolne wnioski?” 

 

Radna Irena Furmańska – „Ja mam trzy panie Przewodniczący. Pierwsze to nawiąże  

do przyjętego dzisiaj protokołu z X sesji, nie daje mi pan wyboru i muszę to przekazać dalej. 

Wyczerpał pan wszystkie paragrafy 52 statutu w związku z tym, że ja się nie zgadzam  

z postanowieniem Rady, muszę sprawę oddać do Wojewody, tylko dlatego, że przez pana 

upór nie chciał pan realizować mój wniosek, czyli sporządzić protokół rozbieżności i przyjąć 

ten protokół X sesji na następnej sesji. Tylko dlatego, przez pana upór. 

Druga sprawa, na poprzedniej sesji sprawa zgłoszona przez pana Zatylnego tak mnie 

skołowała, że umknęło mi coś, ale przeczytałem w protokole sporządzonym przez panią Ewę. 

Ja się odniosę do tego pkt 24 posiedzenia sesji poprzedniej,  z 17 września. A chodzi  

o wniosek Stowarzyszenia Aktywności  Lokalnej z Janczewa. Przeczytałam w tym protokole, 

że Rada Gminy zapoznała się z wnioskiem i zostawiła go bez odpowiedzi, umożliwiając 

dalsze działanie Stowarzyszenia  w celu wyjaśnienie prawnego tej sytuacji. Tak przeczytałam  

w protokole, chociaż mówię, na tamtej sesji mi to umknęło z wiadomych przyczyn. Panie 

przewodniczący, ja nie przypominam sobie, abym głosowała za takim stanowiskiem Rady.  

Po raz drugi muszę głośno powiedzieć, że idzie zły sygnał do mieszkańców. Nie 

odpowiadanie mieszkańcom na ich wniosek, na wniosek Stowarzyszenia, to właściwie można 

różne przymiotniki użyć. Pan i pozostali radni, wybrani głosami mieszkańców, mają 

obowiązek czuwania, aby każdy kto występuje do Urzędu Gminy, do Rady Gminy otrzymał 

rzetelną odpowiedź.” 

 

Radny Tadeusz Boczula- „przecież to jest odpowiedź. Pani Ireno, to nieprawda, pani 

wprowadza w błąd tutaj radnych.” 

 

Radny Radosław Wawrzyniak- „panie Boczula, bez emocji.”  

 

Radna Irena Furmańska- „stawiam wniosek formalny panie przewodniczący, aby pan 

dopilnował na następnej sesji i doprowadził do wypracowania tego stanowiska  
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i przegłosował. Z protokołu wynika, że była dyskusja, a nie wypracowanie wniosku przez 

wszystkich członków Rady.  

I trzecia sprawa. Od dnia kiedy negatywnie ustosunkowałam się do Fundacji, wokół mnie 

dzieją się dziwne rzeczy, to wszystko nabiera jakiejś dynamiki. Ostatnio zjawił się nawet 

złodziej w moim domu. Ponieważ mija już czas ochrony, którą ustawiłam, podpisałam 

umowę, muszę opuścić teraz Radę, żeby zwolnić ochronę.” 

 

Radny Tadeusz Boczula- „proszę Państwa, wyrażone poglądy i opinie przez panią 

Furmańską są nieprawdą. To co pani Furmańska zasugerowała Państwu odnośnie odpowiedzi 

dla Stowarzyszenia właśnie konsensus był wypracowany. Proszę bardzo, może ja jestem mało 

wiarygodny, ale to przedstawi pan Sekretarz Pisarek. Jeszcze tylko chcę panu 

Wawrzyniakowi powiedzieć, że od prowadzenia Sesji jestem ja i chcę panu powiedzieć, że o 

głos to musi pan poprosić, a przewodniczący Rady może zabrać głos w każdej chwili”.  

 

Radny Radosław Wawrzyniak- „a przed chwilą pan mówił, że panu nie może pan odebrać 

głosu.” 

 

Radny Tadeusz Boczula- „przywołuję pana do porządku, bo nie udzieliłem panu głosu.” 

 

Radny Radosław Wawrzyniak- „panu Zatylnemu nie mógł pan odebrać, a tutaj każdemu 

jednemu może pan odebrać.” 

 

Radny Tadeusz Boczula- „ja działam zgodnie ze statutem i ustawą o samorządzie.” 

 

Radny Radosław Wawrzyniak- „chcielibyśmy żeby tak było.”  

 

Radny Tadeusz Boczula- „trzeba poczytać widocznie statut i ustawę i będziemy wszystko 

wiedzieć. Proszę bardzo pan Pisarek.” 

 

Sekretarz Paweł Pisarek- „proszę Państwa, ja tylko powiem w ten sposób, że brak 

stanowiska zajętego przez Radę jest również stanowiskiem. Nam chodziło o to, żeby Wysoka 

Rada była o tej całej sytuacji poinformowana, żeby z pełną świadomością podjęła decyzję  

o nie podjęciu stanowiska. Informacja o tym, że Rada nie podjęła stanowiska w tej sprawie 

została wysłana do zainteresowanych. Natomiast nie podjęcie stanowiska umożliwia  

im prowadzenie dalszych działań. Bo jeżeli organ nie podejmie stanowiska w wymaganym 

terminie, to może wnioskodawca wszcząć dalej procedurę, zaskarżyć na przykład uchwały.  

Więc nie jest tak, że wnioskodawca nie otrzymał odpowiedzi, bo otrzymał odpowiedź o takiej 

treści, że Rada nie zajęła stanowiska w tej sprawie.” 

 

Radny Tadeusz Boczula- „proszę Państwa, nie będę komentował. Pani Furmańska jak 

zwykle minęła się z prawdą, było stanowisko Rady i w tej kwestii otrzymała wyjaśnienie. 

Zamykam tą sprawę bo do konsensusu nie dojdziemy i tak. Pani ma swoje stanowisko.”  

 

Radna Irena Furmańska- „tak, ale ja postawiłam wniosek formalny, także czekam  

na odpowiedź.” (w tym miejscu Pani Furmańska opuściła salę obrad) 

 

Radny Tadeusz Boczula- „dobrze. Proszę bardzo wolne wnioski. Nie widzę proszę państwa, 

to zamykamy 13 punkt porządku obrad. Został nam ostatni zakończenie sesji.”  

 

Sołtys Jerzy Klimczak- zwrócił uwagę Przewodniczącemu, że nie pytał sołtysów czy mają 

pytania, tylko pytał radnych.  
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Radny Tadeusz Boczula- „wszystkich pytałem, ale nikt się nie zgłosił. Proszę bardzo, nie ma 

problemu. Proszę bardzo, Pan Radny Tokarski.”  

 

Radny Stanisław Tokarski- „ja mam takie pytanie do pana Przewodniczącego,  

bo ja wyszedłem, ale nie wiem  pkt.13 – informacje i wolne wnioski to już było?” 

 

Radny Tadeusz Boczula- „interpelacje były, a wolne wnioski trwają.”  

 

Radny Radosław Wawrzyniak wyjaśnił panu Tokarskiemu jaki punkt porządku obrad został 

zakończony, a w jakim punkcie obecnie wypowiadają się radni. 

 

Radny Tadeusz Boczula- „Panie Wawrzyniak, pan ma tu chęć za mnie poprowadzić, może 

będzie się pan starał o to stanowisko i będzie prowadził, bo widzę, że dzisiaj cały czas dąży 

pan do tego, żeby tu za mnie poprowadzić. Ja tu jeszcze raz powiem. Ja się opieram  

na interpelacjach, Państwo macie statut, można przeczytać i w ustawie o samorządzie. Panie 

Wawrzyniak, niech pan posłucha. Spokojnie. Jest ustawa, można przeczytać”. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak- „przekazuje informacje panie Tadeuszu, bo nie było pana 

Tokarskiego.”  

 

Radny Tadeusz Boczula- „no dobrze, ale przed chwilą pan nie przekazywał. Ja tylko mówię, 

że na moim miejscu jak pan zasiądzie to będzie pana obowiązywała ustawa i statut gminy,  

i ja to muszę czynić, bo inaczej nie mogę. Pan Tokarski, proszę bardzo.” 

 

Radny Stanisław Tokarski- „Szanowna Rado, ja jeszcze chciałbym przekazać szanownej 

radzie informacje z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa. Szkoda, że pani 

radna Furmańska wyszła bo to będzie dotyczyło Jej, ale niestety Jej nie ma. Proszę posłuchać, 

ja przekazuję informacje.”  

 

Radny Arkadiusz Witczak – „to jest nagonka”. 

 

Radny Stanisław Tokarski – „to nie jest nagonka. Dlaczego pan myśli, że to jest nagonka?  

 

Radny Arkadiusz Witczak- „to jest nagonka, są ważniejsze sprawy”. 

 

Radny Stanisław Tokarski- „ja chcę przekazać informację.”  

 

(W tym miejscu radni w osobach: Radosław Wawrzyniak, Arkadiusz Witczak, Tomasz 

Skrobański, Radosław Wołoszczuk oraz większość sołtysów wyszli z sali.) 

 

Radny Tadeusz Boczula- „proszę państwa, to jest oznaką arogancji i braku zrozumienia dla 

opinii innych radnych. Tylko wasza racja jest tutaj ważna, pozostałych nie, no na to 

wychodzi. Jeszcze sesję chcieliby prowadzić. Proszę bardzo pan Tokarski.”  

 

Radny Stanisław Tokarski- „ja na początek chciałbym wskazać dla pana Przewodniczącego 

żeby jednak obrady sesji były wcześniej, bo im później tym gorzej. Wcześnie zrobić, nie tak 

późno, godzina późna, grono wychodzi i nikt już nie uczestniczy w tym posiedzeniu. Ja tylko 

chciałbym przekazać informacje z ostatniego posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki  

i Rolnictwa, ponieważ na ostatniej sesji X, wniosek który został złożony przez panią 

Furmańską, w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetowej został przez 
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szanowną Radę skierowany do Komisji. W dniu 25 września na posiedzeniu Komisji 

chciałem wprowadzić do porządku obrad Komisji punkt - wniosek o odwołanie 

przewodniczącego Komisji, który skierowała pani Furmańska. Wprowadzając ten punkt  

do porządku obrad, pani Furmańska powiedziała, że wycofuje ten wniosek i nie będzie tego 

wniosku. Ja zadałem takie pytanie „no to dlaczego pani wycofuje ten wniosek”. Myślałem,  

że dojdzie do porozumienia i będziemy współpracować. Ale pani radna powiedziała, że ona 

kieruje wniosek do innego organu.  Tak nie może być cały czas, że składane są wnioski i jak 

przyjdzie do ich rozpatrzenia to pani radna wnioski wycofuje. To było na sesji, wycofała 

jeden wniosek i na komisji też wycofała jedne wniosek. W związku z tym podjąłem decyzję, 

że składam rezygnację z przewodniczącego Komisji Budżetowej. Powiem, że spotkało się  

to z negatywną opinią niektórych radnych, bo były wypowiedzi niektórych radnych, nie będę 

przytaczał, bo nie ma już na to czasu i nie ma sensu. W każdym bądź razie poddałem pod 

głosowanie, bo taka była wola członków Komisji, żeby poddać pod głosowanie moją 

rezygnację z tej funkcji. Za przyjęciem rezygnacji było 0 głosów, przeciw rezygnacji 

głosowało 4 radnych, wstrzymało się 2 radnych, w tym jednym byłem ja, no bo taka jest 

procedura. W związku z tą sytuacją, że 4 radnych było za nie przyjęciem mojej rezygnacji, 

podziękowałem za zaufanie i oświadczyłem, że dalej będę pełnić tą funkcje.”  

 

Radny Tadeusz Boczula – „dziękuje bardzo za informację i proszę bardzo. Pan Klimczak.”  

 

Sołtys Jerzy Klimczak – „ja mam takie spostrzeżenia. Kiedyś pan Boczula był 

przewodniczącym i mogę powiedzieć, że ta Rada była inna. Sołtysi mieli prawo nawet 

wcześniej zająć głos do programu i my wnosiliśmy. Bo Państwo potem głosujecie i już jest 

poparcie. Czasami sytuacja jest taka, że Państwo nie znacie sytuacji, a sołtys wniósł to i że tak 

powiem spadało, to z programu i uważam, że to było bardzo dobrze. W interpelacjach  

to też sołtysi zabierali głos i uważam że to było właściwe. Bo Wy Państwo tworzycie tą 

władze, ale my też jako mieszkańcy chcemy uczestniczyć.  A teraz przechodzę do konkretów, 

które mam do urzędników Gminy.  

Mam pytanie, bo kończy się kadencja sołtysów, różnie to może być, ale chodzi mi o ten asfalt 

koło stacji PKP czy będzie. 400 metrów miało być z powiatem zrobione. Następnie chodzi o 

to, że koło wiaduktu koło radnego Stępnia jest taki rów, wypływ do Warty. Tam były kiedyś 

słupki, w tej chwili podczas robót zostały zniszczone i wykonawca chyba zapomniał,  

a to jest dla bezpieczeństwa. Kolejny punkt, właz przy poczcie. On jest źle zamontowany, jak 

samochód przejeżdża po tym włazie to jest straszny huk. On coś chyba nie przylega  

i fabrycznie jest źle zrobiony, szczególnie jak szybciej jedzie to hałasuje i można się 

wystraszyć. Mam dwa zgłoszenia i to nawet na zebraniu przy ustalaniu funduszu sołeckiego, 

zgłaszał pan Lisiecki Edward, nie wiem dokładnie o co mu chodzi, lepiej to z nim, bo to 

droga powiatowa jest, chodnik przy jego posesji, dotyczy to też pana Mańturzyka, to wiem, 

bo tam stoisko wodne jest i nie może zjechać do podwórka. Podnosiłem na poprzedniej sesji  

o tą „Marinę”, chodzi o to, że uważam, że to trzeba przeprojektować. Kontakty nawiązane  

i realizacja, a zgodnie z przepisami budowlanymi, jeżeli zmiana materiałów będzie,  

bo kamień chcemy zastosować to trzeba to przeprojektować. Tam te szyny też niepotrzebne 

są, ale uważam, że przed projektantem trzeba byłoby spotkać się i prosiłbym o to, bo ja nie 

mogłem na ostatnie spotkanie przyjść, a chcę uczestniczyć. Ostatnio podatki zbierałem  

i starsze osoby czują się wykluczone. Chodzi o ten Internet. Szkolenia były, nie zaproszono 

tych starszych osób. Dzisiaj wszystko to Internet, a te starsze osoby nie są nawet 

przeszkolone. Te osoby wymagają szczególnego traktowania przez tego wykładowcę  

bo pamiętam, że w szkole niektóre tablice pościerał i skończyło się na tym. I te osoby 

powiedziały, że było jakieś szkolenie i te osoby zostały wyproszone bo powiedziały, że nie  

są perspektywiczne, chyba tylko na cmentarz. Tutaj, no nie ma pana Helickiego, bo mamy już 

przypadek, chodzi o tą wodę. Były dwa zbiorniki i pracowały jako wieża ciśnień  
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i w przypadku awarii dwa dni mieliśmy bez problemu wodę. W tej chwili światło wysiadło 

wyłączyli wodę. Nie wiem, bo wójt to na pewno nie wie. Nie wiem, czy on coś tam wie.  

Ja mam tyle, dziękuję”.   

 

Sołtys Grzegorz Jatczak- „ja mam takie pytanie, bo po tych wichurach zostały gałęzie  

na tych drogach, na poboczach. Czy jest możliwość, żeby to sprzątnąć i powywozić, żeby  

to usunąć z bocznej drogi?” 

 

Radny Jerzy Stępień –„ ja mam jedną prośbę, do pana Sekretarza czy do pana Wójta, by się 

skontaktować z telekomunikacją w związku z tym, że podczas budowy tej naszej kanalizacji 

nie można było przejeżdżać po tym chodniku od pana Zawadzkiego i pana Troczyńskiego,  

a część ludzi jeździła, w związku z czym pozapadała się w niektórych miejscach kostka, ale 

największe niebezpieczeństwo to pokruszyły się obudowy tych pokryw, studzienek 

telekomunikacyjnych. Zbliża się zima, tam chodzą starsze osoby, a droga jest wąska. Więc 

prosiłbym, aby telekomunikacja obejrzała te pokrywy i ewentualnie powymieniała.”  

 

Pan Wójt- „jeżeli chodzi o te pokrywy to widziałem, że część już wymieniona jest  i to było 

zgłoszone do telekomunikacji. Tu pan sołtys pytał o ten asfalt. To powiat organizuje i będzie 

to robione tak jak było obiecane, jeżeli chodzi o tą nakładkę asfaltową. W tym roku ma to być 

zrobione. Jeżeli chodzi o gałęzie to damy ludzi, żeby je jakoś zebrać i wywieźć. Słupki  

to oczywiście, tutaj przy tym kanale przy pani Wielebie trzeba zamontować bo faktycznie jak 

ktoś nie wie, że tam ten rów jest, to można wjechać przy wymijaniu. Będzie to zgłoszone.”   

 

Ad. 14 porządku obrad 

Zakończenie sesji.  

 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 16.50 Przewodniczący Rady Gminy 

Santok zamknął obrady XI Sesji. 

  

Protokolant       Przewodniczący Rady 

Ewa Konieczna          Tadeusz Boczula  

 

 

 


