
1 
 

Protokół XII/2015 

z XII Sesji Rady Gminy 

Santok 

27 październik 2015r. 

 

Porządek obrad dostarczony radnym w materiałach na sesję:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady 

Gminy Santok. 

5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Santok 

a) zgłaszanie kandydatur, 

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej, 

c) sporządzenie przez Komisję Skrutacyjną projektu regulaminu głosowania 

i przedstawienie jego treści radnym, 

d) przeprowadzenie tajnego głosowania i odczytanie wyników,  

e) podjęcie uchwały stwierdzającej dokonania wybory Przewodniczącego Rady 

Gminy Santok. 

6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

7. Wybór ławników do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. 

a) przedstawienie protokołu z posiedzenia Zespołu do opiniowania kandydatów 

na ławników, przez Przewodniczącego Zespołu, 

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej, 

c) przeprowadzenie tajnego głosowania i odczytanie wyników,  

d) podjęcie uchwały stwierdzającej dokonanie wyboru ławników. 

8. Przedstawienie informacji o analizie oświadczeń majątkowych przedłożonych 

Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Wójtowi Gminy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia gruntu w miejscowości 

Janczewo- dz. 825/16. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania osobom fizycznym 

dofinansowania na usuwanie, transport i utylizację azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Santok na rok 2016. 

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

12. Przedstawienie wniosku radnej Ireny Furmańskiej zgłoszonego na poprzedniej sesji. 

13. Interpelacje i zapytania radnych. 

14. Informacje i wolne wnioski. 

15. Zakończenie sesji.  

 

 

Ad.1 porządku obrad 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

 

Otwarcia XII Sesji Rady Gminy Santok o godz. 12
00

 dokonał Przewodniczący Rady Gminy 

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

14 radnych.  

Nieobecny radny Arkadiusz Witczak.   

Lista obecności radnych i gości zaproszonych w załączeniu do protokołu.  
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Przewodniczący Rady Tadeusz Boczula złożył gratulacje nowo wybranym sołtysom 

poszczególnych miejscowości.  

„Serdecznie Państwu gratuluję, a jednocześnie trochę współczuję, bo Państwo wzięliście 

bardzo odpowiedzialną funkcje, funkcje niewdzięczną. Funkcja, która w dzisiejszych czasach 

daje wiele możliwości, sprawowanie tej funkcji, ale też wymaga wiele pracy, żeby wszystkie 

zadania realizować. Proszę Państwa, Państwo przekazujecie bezpośrednio wszystkie sprawy 

związane z sołectwami, współpracujecie z radnymi, współpracujecie z władzami gminnymi  

i chciałbym życzyć, żeby ta współpraca właśnie była owocna i żeby dawała Państwu, ale  

i mieszkańcom satysfakcje z pełnionej funkcji  przez Państwa”.   

 

 

Ad.2 porządku obrad 

Ustalenie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Tadeusz Boczula wniósł propozycje wprowadzenia do porządku obrad 

punktu 11- Uchwała w sprawie udzielenia dotacji w 2015 roku na prace konserwatorskie  

i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.  

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

do porządku obrad. W wyniku braku uwag Przewodniczący przedstawił porządek obrad.  

 

Proponowany porządek obrad:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady 

Gminy Santok. 

5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Santok 

a) zgłaszanie kandydatur, 

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej, 

c) sporządzenie przez Komisję Skrutacyjną projektu regulaminu głosowania  

i przedstawienie jego treści radnym, 

d) przeprowadzenie tajnego głosowania i odczytanie wyników,  

e) podjęcie uchwały stwierdzającej dokonania wybory Przewodniczącego Rady 

Gminy Santok. 

6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

7. Wybór ławników do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.  

a) przedstawienie protokołu z posiedzenia Zespołu do opiniowania kandydatów 

na ławników, przez Przewodniczącego Zespołu, 

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej, 

c) przeprowadzenie tajnego głosowania i odczytanie wyników,  

d) podjęcie uchwały stwierdzającej dokonanie wyboru ławników. 

8. Przedstawienie informacji o analizie oświadczeń majątkowych przedłożonych 

Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Wójtowi Gminy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia gruntu w miejscowości 

Janczewo- dz. 825/16.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania osobom fizycznym 

dofinansowania na usuwanie, transport i utylizację azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Santok na rok 2016.  

11. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji w 2015 roku na prace konserwatorskie  

i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.   
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12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Sanok na rok 2015.  

13. Przedstawienie wniosku radnej Ireny Furmańskiej zgłoszonego na poprzedniej sesji. 

14. Interpelacje i zapytania radnych. 

15. Informacje i wolne wnioski. 

16. Zakończenie sesji.  

 

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

zmiany do porządku obrad. W następstwie braku uwag, przewodniczący poddał porządek 

obrad pod głosowanie.  

 

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

 

 

Ad. 3 porządku obrad 

Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy Santok.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że otrzymał informacje od radnej Ireny Furmańskiej  

o nieprawidłowej liczbie głosów w trakcie głosowania na członka Komisji Budżetowej,  

przy radnym Radosławie Wawrzyniaku. Przybliżył zapisane w protokole wyniki głosowania  

z XI sesji: 7 głosów za, 6 wstrzymujących, 1 przeciw, co daje 14 głosów i 1 głosu brakuje.  

Przewodniczący oznajmił, że w tej kwestii można podjąć 2 decyzje. Przyjąć tłumaczenie 

Wiceprzewodniczącego albo przeprowadzić reasumpcje głosowania, ujmując w porządku 

obrad następnej sesji punkt dotyczący tej sprawy.  

Przewodniczący Rady wskazał, że głosy liczy Wiceprzewodniczący Rady Ireneusz Kucner, 

który w natłoku zdarzeń nie policzył swojego głosu.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Ireneusz Kucner oświadczył, że podczas liczenia głosów 

wstrzymujących nie policzył swojego głosu, stąd niejasność w podanych wynikach.  

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zauważyła, że może ktoś głosował dwa razy, za kandydaturą 

radnego Wawrzyniaka oraz Stępnia. 

Przewodniczący zakomunikował, że to nie zmienia wyniku głosowania.  

 

Radny Stanisław Tokarski zadał pytanie Wiceprzewodniczącemu, czy Jego głos  

był za, wstrzymujący czy przeciw. Zaproponował ponowne policzenie głosów i w przypadku 

przyjęcia wyniku przez Radę, poddać go pod głosowanie i zamknąć sprawę.  

Wiceprzewodniczący oświadczył ponownie, że Jego głos był wstrzymujący.  

 

Radna Irena Furmańska zauważyła, że i tak przeszła kandydatura radnego Stępnia, 

 w związku z czym proponuje przyjąć wyjaśnienie Wiceprzewodniczącego i następnie 

zaaprobować protokół z poprzedniej sesji.  

 

Głos zabrał radny Radosław Wawrzyniak, proponując by przejść do porządku obrad  

i zostawić tak jak było.  

 

Przewodniczący Rady oświadczył, że wypowiedzi radnych dotyczące bieżącej sprawy  

są zapisane oraz nagrane i jeżeli Rada wyraża wolę to te zapisy w protokole wystarczą, aby 

temat zamknąć.  



4 
 

 W wyniku braku dalszych uwag radnych, Przewodniczący zamknął dyskusje i poddał pod 

głosowanie przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy Santok.  

 

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

14 za przyjęciem, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Obecnych na sesji 14 radnych. 

 

 

Ad. 4 porządku obrad  

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy 

Santok. 

 

Radny Tadeusz Boczula złożył rezygnacje z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Santok. 

„Proszę Państwa, wszyscy, jak tutaj obecni jesteśmy, byliśmy obserwatorami sytuacji, 

wypowiedzi, zachowań na ostatnich sesjach Rady Gminy Santok. Słusznie niektórzy radni 

zarzucali mi nie integracje tylko dezintegracje Rady Gminy Santok. Proszę Państwa, odbiór 

Państwa mógł być taki, ja sobie tego tak bardzo nie zarzucam. Próbowałem, proszę Państwa, 

w taki sposób, jak Państwo obserwowaliście ukierunkować prace Rady Gminy Santok. 

Zauważyłem, i to nie na ostatniej Sesji, ale już przed, brak aprobaty dla mojej osoby. Proszę 

Państwa wiem, że Rada Gminy Santok ma ważniejsze zadania niż zajmowanie 

się na każdej sesji polemiką i sprawami własnymi dotyczącymi Rady. Rada Gminy  

jest po to, żeby uchwalać prawo. Prawo dobre dla mieszkańców naszej Gminy. Decyzja 

podjęta została dwa dni po ostatniej sesji i decyzja jest nieodwołalna. Zwracam  

się do Państwa o przyjęcie mojej rezygnacji, gdyż jej nie podjęcie będzie przedłużeniem 

mojego funkcjonowania o 30 dni i wtedy z mocy ustawy o samorządzie gminnym moja 

funkcja wygaśnie. Proszę Państwa, w związku z tym, że jako Przewodniczący, po raz ostatni 

zabieram głos, chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy próbowali, 

współpracowali ze mną, podejmowali działania takie, które służyły mieszkańcom naszej 

Gminy, dla stabilnego rozwoju naszej Gminy. Dziękuje tutaj władzom gminnym, dziękuje 

radnym, sołtysom. Proszę Państwa, co tu więcej można powiedzieć, trzeba zmienić miejsce 

i pozwolić nowemu Przewodniczącemu, któremu życzę aby ta funkcja przynosiła mu 

satysfakcje, zadowolenie ale i żebyście Państwo też byli zadowoleni z prowadzenia przez 

nowego Przewodniczącego naszej Rady Gminy Santok. Jeszcze raz serdecznie dziękuję”. 

 

Przewodniczący Rady po złożeniu rezygnacji przekazał prowadzenie porządku obrad sesji 

pierwszej Wiceprzewodniczącej Rady Renacie Nowosad. 

 

I Wiceprzewodnicząca Rady Renata Nowosad odczytała uzasadnienie do uchwały,  

a następnie poddała pod głosowanie całą uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji 

Przewodniczącego Rady Gminy Santok. 

 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła rezygnację radnego Tadeusza Boczuli z funkcji 

Przewodniczącego Rady Gminy Santok. 

Uchwałę podjęto głosami: 

11 za uchwałą, 1 przeciw, 2 wstrzymujących.  

 

Wójt Gminy złożył podziękowania radnemu Boczuli za pełnienie funkcji przewodniczącego 

oraz za to, że radny przedłożył ważność pracy Rady nad własną ambicją. 

 

I Wiceprzewodnicząca Rady na wniosek radnego Tomasza Helickiego sprostowała wyniki 

głosowania nad przyjęciem uchwały, poddając ją ponownie pod głosowanie.  
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 W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 

10 za uchwałą, 2 przeciw, 2 wstrzymujących. Obecnych na sesji 14 radnych. 

  

Tekst jednolity uchwały nr XII/87/15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 5 porządku obrad 

Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Santok 

 

Radna Renata Nowosad (I W-ce Przewodnicząca Rady Gminy) zwróciła się o zgłaszanie 

kandydatów na Przewodniczącego Rady.  

 

Radny Ireneusz Kucner zgłosił kandydaturę radnego Damiana Kochmańskiego.  

Przedstawiając kandydata stwierdził między innymi, że pan Kochmański, pełniąc funkcję 

radnego drugą kadencję, sprawdził się jako Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury  

i Sportu i Jego zdaniem jest to odpowiednia kandydatura.  

 

Radny Tomasz Skrobański zgłosił kandydaturę radnego Radosława Wawrzyniaka.  

Przedstawiając kandydata stwierdził między innymi, że radny Wawrzyniak „jest osobą 

kompetentną, transparentną z doświadczeniem zawodowym, społecznym i samorządowym”.  

Wniósł o autoprezentację kandydatów.  

 

Radna Renata Nowosad (I W-ce Przewodnicząca Rady Gminy) zadała pytanie radnemu 

Kochmańskiemu i radnemu Wawrzyniakowi czy wyrażają zgodę na kandydowanie. Oboje 

wyrazili zgodę.  

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń I W-ce Przewodnicząca zaproponowała zamknięcie listy 

kandydatów na Przewodniczącego Rady poprzez głosowanie.  

 

Listę kandydatów na Przewodniczącego zamknięto  - jednogłośnie (14 za).  

 

I W-ce Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos kandydatom. 

 

Radny Damian Kochmański  

„Jestem osobą, która piastuje stanowisko radnego drugą kadencją. W poprzedniej Radzie 

pracowałem w Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. W aktualnej Radzie również pracuję  

w Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, jestem Przewodniczącym Komisji. Uważam, że jestem 

osobą odpowiednią na to stanowisko, gdyż chciałbym aby nasza Rada współpracowała.  

Mam zamiar uczynić to, żeby radni chcieli ze sobą współpracować, rozmawiać  

i przede wszystkim działać na rzecz Rady”. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak 

„Tak jak większość z Państwa wie, w pracach Rady biorę udział drugą kadencję.  

Trudno mówić o swoich superlatywach, wolałbym żeby kto inny mnie oceniał, niż mówić 

sam o sobie. Zawsze dbałem o interes mieszkańców, swoich wyborców.  

Nigdy nie kierowałem się swoimi prywatnymi pobudkami w pracy Rady Gminy Santok.  

Jak Państwo wiecie niejednokrotnie udowadniałem, że jestem tu nie dla własnych ambicji, 

nie dla jakiegoś prestiżu, tylko dla mieszkańców naszej Gminy. Uważam, że wyraziłem swoją 

zgodę na kandydowanie dlatego, że czuję się podjąć na swoje barki taką ważną funkcję jaką 

jest funkcja Przewodniczącego Rady i zrobiłbym wszystko co w mojej mocy, aby praca Rady 
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przebiegała w atmosferze spokojnej, żeby obrady były zawsze godne i żeby nie było 

niesnasek. Zawsze szukam kompromisu, nie jest mi na rękę toczenie ciągłej wojny, bo nie na 

tym powinna polegać współpraca”. 

 

Radna Renata Nowosad (I W-ce Przewodnicząca Rady Gminy) zwróciła się do radnych  

czy mają pytania do kandydatów.  

 

Radny Tadeusz Boczula  

„Proszę Państwa trochę zagrzeję atmosferę, żeby nie było tak, że tak gładko i przyjemnie. 

Szczególnie do wypowiedzi Pana Radka Wawrzyniaka. Mówił, że jako przewodniczący 

będzie dbał o dobrą atmosferę w Radzie. Proszę Państwa wszyscy wiemy, 

 że pan Wawrzyniak o tą atmosferę jako zwykły radny nie za bardzo dbał. Każdy radny  

ma prawo powiedzieć swoje myśli i spostrzeżenia, ale uważam, że na ostatniej sesji Rady 

Gminy Santok Pan Radosław przekroczył pewną barierę. Ja się nie gniewam bo jestem 

twardoskóry. Zresztą każdy z nas pełniąc funkcję osoby publicznej musi się liczyć z tym,  

że czasami jest ostro i twardo. Nie gniewam się, ale stwierdzić pewne fakty muszę. I tak przy 

wyborze do Komisji ds. Rodziny nie padła żadna kandydatura oprócz pana Stępnia i ja 

powiedziałem takie zdanie, że widać zaangażowanie pracy Rady. Pan Radosław wziął to do 

siebie i proszę Państwa skoro na takie stwierdzenie odpowiedź była taka „to jest po prostu 

buta z pana strony, po prostu przejaw chamstwa, żywego chamstwa”. Proszę Państwa  

ja aniołkiem nie jestem, potrafię też pewne stwierdzenia określić, ale buta, dobrze, niech 

będzie. Ale, że przejaw chamstwa, żywego chamstwa świadczy o radnym, o osobie która  

te słowa wypowiada. Wydaje mi się, że te stwierdzenie Panie Radosławie pasuje do Pana 

bardziej, bo Pan je wypowiedział, ja takich słów nie wypowiadałem. Dlatego Szanowni Radni 

poza tym jednym względem zastrzeżeń do Pana Radosława nie mam. Państwo w głosowaniu 

wyrazicie swoją wolę”. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się do radnego Tadeusza Boczuli słowami: 

„Pan nie jest aniołkiem i nie był. Ja myślę, że niepotrzebnie pan zaognia na tej sesji 

atmosferę. Trzeba było powiedzieć mu to w twarz”. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak  

„Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, wszyscy mnie słyszeli, wszyscy moją reakcję 

zaobserwowali. Też miałem wrażenie, że się trochę zagalopowałem, ale słysząc aplauz na sali 

byłem przekonany, że jednak Panie Tadeuszu należało się Panu. Przepraszam”. 

 

Przystąpiono do powołania trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. W-ce Przewodnicząca 

przypomniała radnym, że osoby kandydujące na Przewodniczącego Rady Gminy nie mogą 

wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej, następnie zwróciła się do radnych o zgłaszanie 

kandydatów do komisji skrutacyjnej.  

 

Radna Justyna Haliczyn zgłosiła kandydaturę radnego Piotra Goławskiego. 

Radny Stanisław Tokarski zgłosił kandydaturę radnego Tomasza Helickiego.  

Radny Tomasz Skrobański zgłosił kandydaturę radnego Radosława Wołoszczuka.  

Kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.  

 

W wyniku braku dalszych kandydatur W-ce Przewodnicząca poddała skład Komisji 

Skrutacyjnej pod głosowanie. 

Rada Gminy Santok powołała Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy Santok 12 głosami za, 2 wstrzymującymi się.  
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W-ce Przewodnicząca ogłosiła 10 minutową przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji 

skrutacyjnej i przygotowania projektu regulaminu głosowania na Przewodniczącego Rady 

Gminy Santok.  

 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji skrutacyjnej Paweł Gałowski zapoznał 

radnych z przygotowanym regulaminem głosowania.  

 

W-ce Przewodnicząca Rady Renata Nowosad zwróciła się z pytaniem, czy Państwo Radni 

mają uwagi do przedstawionego regulaminu głosowania.  

Wobec braku uwag poddała regulamin pod głosowanie.  

Rada przyjęła regulamin jednogłośnie, 14 za. Tekst jednolity regulaminu stanowi załącznik  

do protokołu.  

 

W-ce Przewodnicząca oznajmiła, że Komisja rozdała radnym karty do głosowania. Następnie 

na prośbę W-ce Przewodniczącej Rady, 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.  

 

W-ce Przewodnicząca Rady ogłosiła 5 minutową przerwę w celu policzenia głosów  

przez Komisję Skrutacyjną. Następnie po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji 

Skrutacyjnej odczytał protokół z wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Santok.  

Tekst jednolity protokołu oraz karty do głosowania stanowią załączniki do protokołu Sesji.  

 

Protokół zawiera następujące dane liczbowe: 

Liczba radnych gminy Santok obecnych na sesji uprawnionych do głosowania wynosi 14. 

Na Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszono kandydatury radnych: Damiana 

Kochmańskiego i Radosława Wawrzyniaka.  

Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru Przewodniczącego Rady zgodnie  

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

Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania- 14. 

Liczba kart wyjętych z urny- 14. 

Liczba głosów ważnych- 14. 

Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów wyniosła: 

Damian Kochański - oddano głosów 10,  

Radosław Wawrzyniak - oddano głosów 4. 

Komisja stwierdziła, że kandydat radny Damian Kochmański uzyskał wymaganą liczbę 

głosów i został wybrany na Przewodniczącego Rady Gminy Santok.  

 

Następnie W-ce Przewodnicząca Rady odczytała uchwałę stwierdzającą wybór 

Przewodniczącego Rady Gminy Santok w osobie radnego Damiana Kochmańskiego i poddała 

ją pod głosowanie.  

 

W głosowaniu jawnym, po uprzednim przeprowadzeniu głosowania tajnego Rada Gminy 

podjęła uchwałę głosami: 

13 za uchwałą, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Obecnych na sesji 14 radnych.  

Tekst jednolity uchwały nr XII/88/15 stanowi załącznik do protokołu.  

 

W-ce Przewodnicząca Rady oddała dalsze prowadzenie obrad Sesji wybranemu 

Przewodniczącemu Rady Gminy Santok Damianowi Kochmańskiemu.  
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Wójt Józef Ludniewski 

„Szanowna Rado, szanowni mieszkańcy, sołtysi. Chciałem bardzo serdecznie pogratulować 

Damianowi. Pomimo, że jest młodym człowiekiem, jednak jest doświadczonym radnym. 

Jestem przekonany, że będzie dobrze służył i Radzie i naszej Gminie. Życzę dobrej 

współpracy z Radą i z Wójtem i dobrej pracy dla rozwoju naszej Gminy”. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Damian Kochmański  

„Szanowni Państwo, Panie i Panowie Radni. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie  

za powierzenie mi tego stanowiska. Chciałbym, aby nasza Rada prężnie współpracowała. 

Mam nadzieję, w związku z tym, że w niedługim czasie będziemy przeprowadzać zmiany  

w statucie, będziemy też robić zmiany w Komisjach. Chciałbym, żebyśmy wszyscy 

współpracowali w poszczególnych Komisjach i mam nadzieję, że będzie to miało rację bytu”.  

 

 

Ad.6 porządku obrad 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

  

Wójt oznajmił, że październik jest wyborem sołtysów i nowych rad sołeckich w Gminie. 

Podziękował sołtysom i radom sołeckim z poprzedniej kadencji i następnie pogratulował 

nowo wybranym sołtysom i radom, stwierdził, że jest pewny bardzo dobrej współpracy.  

Dalsza część sprawozdania z działalności Wójta: 

 1 października powołanie na stanowisko Zastępcy Wójta w osobie pana Bogumiła 

Ciborskiego. Wójt wyjaśnił, że pan Ciborski miał być powołany Zastępcą po 

wyborach samorządowych, jednak poprosił, by na okres 3 miesięcy powołać Go jako 

doradcę. Po wyczerpaniu się tej formuły został powołany na Zastępcę Wójta i będzie 

osobą ds. Oświaty, Sportu i Kultury.  

 1 października spotkanie w Seelow ze starostą Landu Märkisch-Oderland Gernot 

Schmidt w sprawie promowania wspólnego projektu dotyczącego budowy „Mariny”  

i rozbudowy szkoły w Janczewie, na które Gmina będzie starała się, wraz z partnerem 

niemieckim, uzyskać dofinansowanie do 85 % z Programu Europejskiej Współpracy 

Transgranicznej.  

 2 października początek wyborów sołtysów. Wójt przedstawił wyniki  

w miejscowościach, w których już się odbyły wybory: Gralewo- pani Arleta Cyran, 

Janczewo- reelekcja pani Krystyny Podsiadło, Jastrzębnik pani Daria Skorupska,  

Lipki Małe pan Zbigniew Szabała, Lipki Wielkie pani Mirosława Porańczyk, 

Ludzisławice reelekcja pani Jolanty Nity, Mąkoszyce pan Sebastian Piniewski, Nowe 

Polichno pani Jadwiga Walczak, Płomykowo reelekcja pana Grzegorza Jatczaka, 

Santok pani Wanda Kucharska, Stare Polichno pan Waldemar Chabasiński, Wawrów 

reelekcja pani Krystyny Rajczyk.  

 6 października spotkanie z młodzieżą szkolną z Lipek Wielkich i młodzieżą z gminy 

partnerskiej Bad Freienwalde w ramach projektu polsko-niemieckiej wymiany 

uczniów.  

 8 października spotkanie w Urzędzie Gminy, na którym radni mogli zabrać głos  

w sprawie Strategii Rozwoju Gminy, jak również była przedstawiona kwestia 

Instytucji Kultury przez zaproszonych gości. 

 Z 9 na 10 października pożar w Starym Polichnie. Wójt złożył podziękowania dla 

Państwowej Straży Pożarnej i jednostek gminnych- OSP Janczewo, OSP Stare 

Polichno i OSP Lipki Wielki. 

 10 października 70-lecie Szkoły w Lipkach Wielkich zorganizowane z inicjatywy 

pana dyrektora Ferdynanda Stańko. 
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 10 października Dzień Seniora w Janczewie. 

 12 października spotkanie w Urzędzie Gminy z dyrektorami szkół z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej. 

 17 października odsłonięcie obelisku w Santoku upamiętniającego pierwszych 

osadników na Ziemiach Santockich. Inicjatywa pana Jerzego Klimczaka i rady 

sołeckiej.  

  18 października Dzień Seniora w Wawrowie. 

 23 października odbyło się podpisanie porozumienia z gminą Gusow- Platkow  

w sprawie wspólnych działań mających na celu dopięcie projektu budowy 

Transgranicznego Centrum Aktywności Gmin, zarówno gminy Santok i Gusow-

Platkow. Wójt podziękował pani Sołtys i Kołu Gospodyń Wiejskich  z Janczewa  

za przygotowanie poczęstunku.  

 23 października udział w Wojewódzkiej Inauguracji  Roku Szkolnego w Lipkach 

Wielkich, polegającym na biegach przełajowych. Wzięło w nich udział około 860 

dzieci i była to promocja nie tylko szkoły ale i Gminy. Wójt zauważył,  

że jest to trzecia impreza organizowana przez dyrektora Stańko i serdecznie  

mu podziękował za trud włożony w promocję Gminy Santok.  

 

Wójt Gminy przypomniał o konieczności przyłączania się do sieci kanalizacyjnej  

w miejscowościach Santok, Janczewo i Stare Polichno.  

Poinformował również, że 13 października wpłynęło pismo z Centrum Projektu Polska 

Cyfrowa w sprawie budowy sieci informatycznej dla osób wykluczonych z informacjami 

pokontrolnymi. Wszystkie zarzuty niezgodności projektu i działań Wójta zostały odrzucone,  

a jedyne uwagi jakie były skierowane do Urzędu dotyczyły szkoleń przeprowadzanych  

w terminach wcześniejszych niż sam nabór, jednak pan Wójt wyjaśnił, że ci co nie brali  

w nich udziału byli przeszkoleni indywidualnie.  

 

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, czy mają jakieś pytania bądź uwagi  

do sprawozdania Wójta. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zapytała czy pan dyrektor Stańko jest doceniany za swoją 

aktywność. Wójt udzielił odpowiedzi że tak, jednak podział nagród nie wszystkim się podobał 

i w przyszłości zwrócą uwagę na aktywność poszczególnych dyrektorów.  

 

 

Ad. 7 porządku obrad 

Wybór ławników do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.  

 

Wprowadzenie do procedur wyboru ławników przeprowadził Sekretarz Gminy Paweł 

Pisarek.  

Protokół z posiedzenia Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników przedstawił 

Przewodniczący Zespołu radny Piotr Goławski. Tekst jednolity protokołu stanowi załącznik 

do protokołu Sesji. 

 

Przystąpiono do powołania trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej poprzez zgłaszanie 

kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.  

 

Radny Jerzy Stępień wniósł o taki sam skład Komisji Skrutacyjnej jak był powołany Zespół 

do opiniowania kandydatów na ławników tj. w osobach radny Piotr Głowacki, radny Tomasz 

Helicki, radny Radosław Wołoszczuk. 
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Przewodniczący Rady Damian Kochmański nie widząc przeszkód, zadał pytanie 

poszczególnym radnym czy wyrażają zgodę. Po otrzymaniu trzech odpowiedzi pozytywnych, 

Przewodniczący poddał skład Komisji pod głosowanie.   

 

Rada Gminy Santok powołała Komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru ławników  

do Sądu Okręgowego w Gorzowie 13 głosami za, 1 wstrzymującym się.  

 

Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę w celu przygotowania kart do głosowania.  

 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji skrutacyjnej  

o wyczytywanie kolejno z listy obecności nazwiska i imienia radnego, uczestniczącego 

 w dzisiejszym posiedzeniu, a wyczytanego radnego, o podchodzenie do urny i wrzucenie 

karty do głosowania.  

Po oddaniu Gosów Przewodniczący Rady ogłosił 5 minutową przerwę w celu policzenia 

głosów przez Komisję Skrutacyjną. Następnie po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji 

Skrutacyjnej odczytał protokół z wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.  

Tekst jednolity protokołu oraz karty do głosowania stanowią załączniki do protokołu Sesji.  

 

Protokół zawiera następujące dane liczbowe: 

Liczba radnych gminy Santok obecnych na sesji uprawnionych do głosowania wynosi 14. 

Na ławników do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. zgłoszono 3 kandydatów.  

Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania- 14. 

Liczba głosów ważnych- 14. 

Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów wyniosła: 

Maria Krystyna Kiljańska- za wyborem 14 głosów, 

Ewa Kamila Rudnicka- za wyborem 14 głosów, 

Leokadia Siede- za wyborem 14 głosów. 

 

Komisja stwierdziła, że w wyniku tajnego głosowania dokonano wyboru ławników do Sądu 

Okręgowego w Gorzowie Wlkp. w osobach: 

Pani Kiljańska Maria Krystyna,  

Pani Rudnicka Ewa Kamila, 

Pani Siede Leokadia. 

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę stwierdzającą wybór Pani Marii 

Kiljańskiej, Pani Ewy Rudnickiej i Pani Leokadii Siede, na ławników do Sądu Okręgowego  

w Gorzowie Wlkp. na kadencję 2016-2019 i poddał ją pod głosowanie:  

 

W głosowaniu jawnym, po uprzednim przeprowadzeniu głosowania tajnego Rada Gminy 

podjęła uchwałę  głosami: 

14 za uchwałą, 0 przeciw, 0 wstrzymujący. Obecnych na sesji 14 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XII/89/15 wraz z protokołem Komisji Skrutacyjnej oraz kartami z 

głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 

 

Ad. 8 porządku obrad 

Przedstawienie informacji o analizie oświadczeń majątkowych przedłożonych 

Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Wójtowi Gminy. 
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Informację o analizie oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy przez osoby do 

tego zobowiązane przedstawił Sekretarz Gminy Paweł Pisarek (treść w załączeniu do 

protokołu). 

 

Informację o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych przedstawił 

Przewodniczący Rady Damian Kochmański (treść w załączeniu do protokołu). 

 

Następnie Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę w celu krótkiego spotkania 

Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa na temat projektu uchwały budżetowej. 

 

 

Ad.9 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia gruntu w miejscowości Janczewo- dz. 

825/16. 90 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu UG Halina Garczyńska.  

 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa) 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

 

W głosowaniu jawnym Rada podjęła uchwałę głosami: 

14 za uchwałą, 0 przeciw, 0 wstrzymujący. Obecnych na sesji 14 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XII/90/15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad.10 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dofinansowania 

na usuwanie, transport i utylizację azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Santok na rok 2016.  

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu UG Halina Garczyńska.  

 

Odpowiadając na wcześniejsze pytanie Przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki  

i Rolnictwa, pani Garczyńska poinformowała, że w roku 2015 dotacja wyniosła 28.393,76 zł, 

jednak cała kwota powinna zostać zwrócona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska. Oznajmiła również, że w tym roku zutylizowano 57,24 tony azbestu, a pozostało 

jeszcze 944 tony.  

 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa) 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

 

W wyniku brak uwag i pytań radnych, Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.  

 

W głosowaniu jawnym Rada podjęła uchwałę głosami: 

14 za uchwałą, 0 przeciw, 0 wstrzymujący. Obecnych na sesji 14 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XII/91/15 stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 11 porządku obrad 

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji w 2015 roku na pracę konserwatorskie, 

restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.   
 

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Paweł Pisarek.  

 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa) 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

 

Radny Jerzy Stępień jako Przewodniczący Rady Parafialnej w Santoku omówił projekt prac 

konserwatorskich i restauratorskich okien w Kościele PW św. Józefa w Santoku.  

 

W wyniku braku uwag i pytań radnych, Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.  

 

W głosowaniu jawnym Rada podjęła uchwałę głosami: 

14 za uchwałą, 0 przeciw, 0 wstrzymujący. Obecnych na sesji 14 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XII/92/15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Jerzy Stępień podziękował za przyznanie dotacji.  

 

 

Ad. 12 porządku obrad 

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

Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy Santok Andrzej Szymczak.  

 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa) 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

 

W dyskusji udział wzięli 

 

Radny Radosław Wawrzyniak wystąpił w sprawie działu 854 – świetlice szkolne. 

„Z tego co się orientuję, dysproporcja w zajęciach świetlicowych jest duża i się nie 

zmniejszyła. Wspomniany dzisiaj pan dyrektor Sańko już rozmawiał w zeszłym roku na ten 

temat, cały czas monitował o to, że w Lipkach tych godzin jest wciąż za mało, a widzę,  

że jeszcze są oszczędności z tego tytułu. Chodzi o to, żeby doprowadzić do sytuacji, żeby  

te godziny były sprawiedliwie rozdzielone, bo z tego co się orientowaliśmy ilość dzieci 

dojeżdżających czy dowożonych do szkół jest porównywalna, a w Santoku w Zespole Szkół 

tych godzin jest zdecydowanie więcej. Prosiłbym o przyjrzenie się temu tematowi  

i doprowadzenie do jakiegoś sprawiedliwego osądu w tej sprawie”.  

 

Radny Tomasz Skrobański poprosił o wyjaśnienie z czego wynikają oszczędności  

przy drogach publicznych gminnych.  

Odpowiedzi udzielił Skarbnik Gminy, informując, że oszczędności wynikły  

z braku realizacji pełnego planu dotyczącego budowy dróg.  

 

Radny Tomasz Skrobański zwrócił się do Wójta o zapewnienie, że przesunięcie 43 tyz.zł. 

nie spowoduje wstrzymania inwestycji drogowych. 

Wójt Gminy zapewnił, że do tego nie dojdzie. 
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Radna Krystyna Rajczyk zadała pytanie o ilość pracowników CIS i o formę ich dożywiania. 

Zastawania się również, czy 8 tysięcy jest kwotą dofinansowania na miesiąc czy do końca 

roku. 

 

Sekretarz Gminy oznajmił, że w chwili obecnej jest 16 pracowników, jednak trwają dążenia 

do zwiększenia ich liczby. Dożywianie odbywa się w ten sposób, że są zakupywane dania 

gotowe i pod koniec tygodnia są przekazywane pracownikom. Oświadczył, że kwota  

8 tysięcy powinna wystarczyć do końca roku. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zapytała na czym polegają szkolenia odbywające się w piątki  

dla pracowników CIS. 

Sekretarz Gminy poinformował, że spotkania odbywają się z doradcami zawodowymi, 

psychologami, pedagogami pod kątem reintegracji społecznej, które mają na celu przywrócić 

osoby długotrwale bezrobotne do rynku pracy.   

 

Wobec braku dalszych uwag radnych, Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.  

 

W głosowaniu jawnym Rada podjęła uchwałę głosami: 

14 za uchwałą, 0 przeciw, 0 wstrzymujący. Obecnych na sesji 14 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XII/93/15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 13 porządku obrad 

Przedstawienie wniosku radnej Ireny Furmańskiej zgłoszonego na poprzedniej sesji. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęła propozycja radnej Ireny Furmańskiej  

o przełożenie rozpatrzenia wniosku na następną Sesję, aby aktualny Przewodniczący mógł się 

z nim zapoznać.  

 

Radna Irena Furmańska 

„Wniosek dotyczy Stowarzyszenia z Janczewa, ja wtedy na ostatniej sesji zakwestionowałam 

sposób przyjęcia stanowiska Rady w tej sprawie. I ja jestem za wnioskiem Przewodniczącego. 

Dobrze by było, żebyśmy usiedli razem, Przewodniczący zapoznał się z moim wnioskiem, 

moim stanowiskiem, moim spostrzeżeniem uchybień jakie wtedy zostały przyjęte i wtedy 

przekazać Radzie pełne stanowisko i moje i Przewodniczącego. Także ja jestem za wnioskiem 

Przewodniczącego”. 

 

Radny Tadeusz Boczula 

„Proszę Państwa sprawa dotyczy mojego funkcjonowania w Radzie Gminy Santok jako 

Przewodniczącego. Proszę Państwa, ja nie chcę wchodzić w szczegóły tego co było 

 na poprzedniej Sesji, czy dwie sesje temu. Wniosek jest mój taki, żeby nie rozpatrywać tego 

wniosku formalnego pani Furmańskiej. Uzasadniam to tym, że każdy w tamtej sesji 

uczestniczył, mógł wyrazić swoje stanowisko. Nikt tego stanowisko negatywnego nie wyraził, 

łącznie z panią Furmańską. Wydaje mi się, że nie powinno być tak, że odsłuchamy nagranie 

czy doczytamy i wtedy dopiero mówimy, że może jeszcze coś włączymy do dyskusji. 

Stanowisko było jednoznaczne, nikt nie wniósł zastrzeżeń i dlatego jest taki mój wniosek 

formalny”. 

 

 



14 
 

Radna Irena Furmańska 

„Oczywiście nie zgadzam się z panem Boczulą. Ponieważ wolę Rady określa  

się albo uchwałą albo stanowiskiem. Tam gdzie wola Rady niesie za sobą skutki prawne musi 

być sprawa przyjęta uchwałą. Tam, gdzie nie ma skutków prawnych wystarczy stanowisko. 

Ale w każdej sytuacji ma być wypracowane to stanowisko. Dyskusja na ostatniej Radzie była 

między mną, panem mecenasem i panem Sekretarzem. I jeszcze zadał pytanie pan 

Skrobański, który w tym momencie nie znał tego wniosku. Nie było wypracowania Rady,  

że Rada pozostawia bez odpowiedzi stanowisko w sprawie wniosku Stowarzyszenia. Nie było 

wypracowania tego, a na tym polega praca Rady. Trzeba wypracować stanowisko, podjąć 

uchwały, albo tylko stanowisko kiedy nie ma skutków prawnych i wtedy można taki zapis 

ująć w protokole, jak został ujęty”. 

 

Przewodniczący Rady Damian Kochmański stwierdził, że być może nie jest potrzebne 

wchodzenie w szczegóły, bo trzeba najpierw przegłosować wniosek formalny radnego 

Boczuli a następnie podjąć decyzję odnośnie wniosku radnej Furmańskiej i poprosił  

o wyartykułowania wniosku przez radnego Tadeusza Boczulę.  

 

Radny Tadeusz Boczula złożył wniosek formalny o nie rozpatrywanie wniosku pani 

Furmańskiej. Zauważył, że wniosek przez Niego złożony jest dalej idący i poprosił  

o poddanie go pod głosowanie.  

 

Sekretarz Gminy 

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Rada miała określony czas, na zajęcie stanowiska  

i nie zajęcie stanowiska w tej sprawie stanowiło odrzucenie tego wniosku.  Myśmy uważali, 

przedstawiając tą sytuację na poprzedniej Sesji, że nie możemy jako urzędnicy nie 

powiadomić Radę o tym, że taki wniosek wpłyną i dlatego Radę o tym powiadomiliśmy. 

Natomiast Rada wiedząc o tym wniosku nie podjęła rozstrzygnięcia, czyli jak gdyby nie 

podjęła swojego stanowiska, zostawiając drogę sądową dla wnioskodawcy. W tej chwili Rada 

będzie zajmowała się i decydowała o sprawie, która w zasadzie już została przesądzona, 

bo minął określony czas. Ja rozumiem, że Rada może ten wniosek procedować i dyskutować, 

żeby ewentualnie na przyszłość uniknąć takich sytuacji, nie doprecyzowania, nie wyjaśnienia 

sobie jak mniemam o to chodzi pani Furmańskiej. Natomiast jeżeli chodzi o tą konkretną 

sytuację, to kolokwialnie mówiąc „mleko już się wylało”.  

 

Przewodniczący Rady Damian Kochmański oświadczył, że w związki z upłynięciem 

terminu sprawa ta staję się  bezprzedmiotowa, można jedynie nanieść poprawki na przyszłość. 

 

Radna Irena Furmańska 

„Ja mam taką uwagę. Ten temat tak był prowadzony w czasie Sesji, żeby właśnie  

taki był wynik. Ja rozumiem pana Boczulę, bo to dotyczy Jego prywatnych również spraw, 

ale pozostawiliście na boku mieszkańców Janczewa. Zmuszacie ich do asygnowania 

pieniędzy na prawnika, żeby teraz oddać sprawę do sądu. Czy to jest właściwa droga? Nie jest 

to właściwa droga, skoro będzie odrzucony mój wniosek, to ja mam wniosek do mieszkańców 

Janczewa: ponówcie jeszcze raz ten wniosek”.  

 

Radny Tadeusz Boczula 

„Proszę Państwa jak zwykle pani Furmańska miesza troszeczkę w temacie a ponadto używa 

argumentów prywatnych. Nie wiem czemu ma to służyć. Proszę Państwa, temat był podjęty 

na ostatniej Sesji, to co mówił pan Sekretarz - obowiązuje 30 dniowa forma załatwienia 

sprawy i dlatego ten temat został ujęty na Sesji. Został przepracowany przez Sesję. Poszły 
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powiadomienia Działu Budowlanego jak sprawa została rozpatrzona i jakie są możliwości 

prawne dla Stowarzyszenia. I myślę, że przecięciem tego sporu jest przeprowadzenie 

głosowania, czyli przeprowadzenie wniosku formalnego, który temat zakończy”. 

 

Przewodniczący Rady Damian Kochmański zauważył, że jeżeli terminy już upłynęły to jest 

niezasadne głosowanie nad wnioskami. Zapewnił, że z Jego strony zawsze będzie próba 

rozwiązania takich kwestii w inny sposób i rozmów z radnymi posiadającymi wątpliwości.  

 

Radny Tadeusz Boczula uważa, że skoro wpłynęły dwa wnioski formalne, należy  

je przegłosować i Rada w ten sposób zadecyduje o swoim stanowisku. 

 

Radna Irena Furmańska stwierdziła, że „podtrzymuje swój wniosek dlatego, że nie zostały 

zachowane procedury”.  

 

Wobec tego, że radni Tadeusz Boczula i Irena Furmańska nie wycofali się ze swoich 

wniosków i je podtrzymali, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny 

radnego Tadeusza Boczuli o nie rozpatrywanie wniosku formalnego radnej Ireny 

Furmańskiej.  

 

Rada w głosowaniu jawnym przyjęła wniosek radnego Boczuli głosami: 

7 za, 2 przeciw, 5 wstrzymujących. Obecnych na sesji 14 radnych. 

 

Ad. 14 porządku obrad 

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

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

i zapytania, wobec czego należy przejść do zapytań radnych. 

 

Radny Tomasz Skrobański 

 „ Ja chciałem podziękować za odpowiedzi na moje dwie interpelacje, które złożyłem 

na ostatniej Sesji. Natomiast nie zauważyłem ani w porządku obrad, ani nie słyszymy, 

przynajmniej ja nie widzę nigdzie, jakiejś informacji dotyczącej trzeciej mojej 

interpelacji, dotyczącej sprawozdania z MG-6. Zobowiązałem ustnie pana Helickiego, 

który akurat wyszedł i go nie było, do złożenia sprawozdania. Mnie bardzo interesuje 

co dzieje się w MG-6  

 Chciałbym się dowiedzieć czy jesteśmy przygotowani, jeżeli chodzi o zasady 

postępowania przy dużych opadach śniegu. Kto będzie odśnieżał, kiedy, jak to będzie 

funkcjonowało. 

 Przed opadami jesienno-zimowymi należy uzupełnić ubytki miejscowe w drogach 

gruntowych w sołectwach Ludzisławice i Nowe Polichno”.     

 

Radna Irena Furmańska 

„Wiem, że 16 października było ustalone kolejne spotkanie z właścicielami gruntów,  

na którym zostały zakopane odpady. Chciałabym wiedzieć jaki efekt był tego spotkania  

i kiedy będzie końcowa decyzja w sprawie tych odpadów.” 

 

Radny Radosław Wawrzyniak 

Zwrócił się z prośbą, aby informację na temat świetlic, o którą wnosił przy punkcie12 

porządku obrad potraktować jako interpelację i udzielić odpowiedzi, jeżeli nie podczas tej 

sesji to na następnej”. 
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Treść interpelacji zgłoszonej przy punkcie 12 niniejszego porządku obrad, w zakresie działu 

854 - Świetlice szkolne.  

„Z tego co się orientuję, dysproporcja w zajęciach świetlicowych jest duża i się nie 

zmniejszyła. Wspomniany dzisiaj pan dyrektor Sańko już rozmawiał w zeszłym roku na ten 

temat, cały czas monitował o to, że w Lipkach tych godzin jest wciąż za mało, a widzę, że 

jeszcze są oszczędności z tego tytułu. Chodzi o to, żeby doprowadzić do sytuacji, żeby te 

godziny były sprawiedliwie rozdzielone, bo z tego co się orientowaliśmy ilość dzieci 

dojeżdżających czy dowożonych do szkół jest porównywalna, a w Santoku w Zespole Szkół 

tych godzin jest zdecydowanie więcej. Prosiłbym o przyjrzenie się temu tematowi  

i doprowadzenie do jakiegoś sprawiedliwego osądu w tej sprawie”.  

 

Odpowiedzi udzielone przez Wójta 

Na pytanie pana Skrobańskiego, jeżeli chodzi o przygotowanie do prac zimowych.  

„Dopiero będziemy rozstrzygać przetargi. Zdajemy sobie sprawę, że musi być to firma 

wybrana w drodze przetargu, która będzie odpowiadała za utrzymanie dróg gminnych. 

Jesteśmy dopiero przed etapem wyboru wykonawców. 

Jeżeli chodzi o ubytki w drogach to po prostu zlecimy to, żeby się zainteresował i żebyśmy 

widzieli jakie ubytki w drogach szutrowych występują”. 

 

Radny Tomasz Helicki 

„Pierwsze słyszę, żebym miał coś dla Rady przygotować. Przygotuję się, jeżeli oczywiście 

jest to  w mojej kompetencji. W Zarządzie MG-6 zasiada Wójt, natomiast moja obecność tam 

jest obecnością wspomagającą. Wyjaśnimy sobie z Panem Wójtem zasady takiej informacji 

jaka ma być udzielona i z pewnością ją udzielimy”. 

 

Wójt Gminy 

„Jeżeli to pana radnego zadowoli to na przyszłą Sesję taką odpowiedź przygotujemy. 

Pan radny Wawrzyniak - odpowiedź udzielimy na piśmie, chodzi o te świetlice szkolne. 

Jeżeli chodzi o pytanie pani Ireny, to niestety ci panowie ponownie się nie zjawili. Nie wiem 

czy Pani była też zaproszona, bo nie pamiętam”. 

 

Radna Irena Furmańśka 

„Ja dostałam informację, że będzie takie spotkanie, oczywiście”. 

 

Wójt Gminy 

„Panowie się nie zjawili. Najprawdopodobniej nie mają za wiele do powiedzenia w tej 

sprawie. Może pani Garczyńska powie, jak sprawa wygląda”. 

 

 

Radna Irena Furmańska 

„Ja tylko powiem, bo dzisiaj jest zebranie wiejskie i mogą być ci państwo co wnieśli petycję, 

więc taka odpowiedź przydałaby się”. 

 

Pani Halina Garczyńska 

„Ci panowie dalej się nie zgłaszają. Problem kabli jest od dziewięćdziesiątego któregoś roku 

w Czechowie. Nie wiemy czy te kable faktycznie są tam zakopane, nikt tego nie stwierdził. 

Terenem zainteresował się WIOŚ, Sanepid i ta firma dostaje kary. Na nasze zaproszenia nie 

reaguje.  

Nie ma mowy, żeby Gmina, jest na to przepis, mogła to zrobić w ramach wykonawstwa 

zastępczego. Jest to  kwota około miliona złotych, wywiezienia tego, odkopania i my nie 
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jesteśmy w stanie. I w tym temacie Wójt się na pewno nie wychyli, bo nawet gdyby Gmina 

spowodowała żeby był załadunek, to nie ma szans by Gmina w jakiś sposób tą kwotę 

odzyskała. To są postępowania sądowe, odzyskanie takich środków trwa kilka lat. Na pewno 

na zebraniu przedstawię taką informację”.  

 

Ad. 15 porządku obrad 

Informacje i wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady złożył gratulacje sołtysom z okazji wyborów. 

„Nie miałem okazji pogratulować jeszcze Państwu, bo w ferworze objęcia stanowiska nie 

zdążyłem. Gratuluję tym Państwu, którzy objęli  tę funkcję w swoich miejscowościach i mam 

nadzieję, że będzie okazja się spotkać tak indywidualnie, żebym mógł Państwa personalnie 

poznać, żebyście mogli Państwo mnie poznać i mam nadzieję na współpracę”. 

 

Pan Sołtys Płomykowa Grzegorz Jatczak 

„Ja mam tylko pytanie i prośbę do Przewodniczącego. My tu siedzimy sołtysi i nie wiemy nic 

o uchwałach. Prosimy któryś raz z kolei, żebyśmy mieli chociaż ze swojego terenu uchwałę. 

Człowiek siedzi i słucha co rozmawiacie, a są takie sprawy, że można coś szybko wnieść, jak 

kilka dni naprzód byśmy dostali. Cały czas jesteśmy jak murzyn z tyłu”. 

Przewodniczący Rady podziękował za uwagę i stwierdził, że będzie to dobrą praktyką.  

 

Wójt Gminy poinformował o spotkaniu w połowie listopada, mających na celu zapoznania się 

z nowo wybranymi sołtysami i radami sołeckimi i podziękowaniu za prace tym, którzy już nie 

zostali wybrani. 

 

Ad. 16 porządku obrad 

Zakończenie sesji.  

 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, o godz. 15
20 

Przewodniczący Rady zamknął 

obrady XII Sesji.  

 

 

 

Protokolant          Przewodniczący Rady 

 

 

Ewa Konieczna        Damian Kochmański 

 


