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Protokół XIII/2015 

 Z XIII Sesji Rady Gminy  

Santok 

19 listopad 2015r. 
 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Lubuskiego 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. i udzielenia 

pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Santok.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących  

w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego. 

8. Podjęcie uchwały w spawie programu współpracy Gminy Santok z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji  

z mieszkańcami gminy Santok w zakresie projektów nowych statutów sołectw.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w miejscowości Wawrów 89F.  

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

13. Interpelacje i zapytania radnych.  

14. Informacje i wolne wnioski.  

15. Zakończenie sesji.  

Rozpoczęcie Sesji poprzedził apel z okazji 11 listopada, przygotowany przez przedszkolaków 

i uczniów ze Szkoły Podstawowej z Janczewa.  

 

Ad.1 porządku obrad 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 

 

Otwarcia XIII Sesji Rady Gminy Santok o godz. 12
15

 dokonał Przewodniczący Rady Gminy 

Santok Damian Kochmański stwierdzając, że skład Rady na dzisiejszym posiedzeniu 

wynosi 14 radnych. Nieobecny radny Tomasz Helicki.  

Lista obecności radnych i gości zaproszonych w załączniku do protokołu.  

 

Ad. 2 porządku obrad 

Ustalenie porządku obrad 

 

Przewodniczący przeczytał proponowany porządek obrad i zwrócił się do radnych z pytaniem 

czy mają jakieś uwagi, bądź zmiany do porządku obrad. 

 

Radny Tadeusz Boczula zauważył, że w porządku obrad nie jest ujęta uchwała dotycząca 

ustalenia kwintala żyta branego do ustalenia podatku rolnego. Radny przyznał, że konsultował 

się z Przewodniczącym Komisji Budżetowej jak i ze Skarbnikiem i otrzymał informację,  

że nie ma konieczności uchwalania uchwały, gdyż jest ta cena, którą ustalił GUS. 

Zdaniem radnego, Skarbnik nie będzie mógł opodatkować rolników tym podatkiem, gdyż  

to w kompetencji Rady Gminy leży ustalanie podatków lokalnych. Komisja jest częścią Rady 

i tylko opiniuje. W związku z tym uważa, że sprawa podatku rolnego powinna trafić  
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pod obrady Rady, gdzie można przedstawić opinię Komisji, a także dać możliwość 

wypowiedzenia się radnym. Dlatego radny wnosi o uzupełnienie porządku obrad o punkt 

odnoszący się do przyjęcia ceny kwintala żyta w celu obliczenia podatku rolnego na rok 2016.  

 

Przewodniczący Rady Damian Kochmański dał możliwość wypowiedzenia się radnym  

na wymieniony temat.  

 

Sekretarz Gminy Paweł Pisarek zauważył, że cenna jest uwaga radnego Boczuli, jednak 

proponuje o wprowadzenie punktu wyjaśniającego w kwestii podatku rolnego.  

Podał propozycję wyjaśnienia regulacji prawnych przed ewentualnym wprowadzeniem tego 

punktu.   

 

Przewodniczący Rady uznał propozycję Sekretarza za zasadną i zezwolił na przedstawienie 

argumentów. 

 

Sekretarz Gminy wyjaśnił, że podatki lokalne uchwala się na podstawie delegacji prawnej 

określonej w ustawach. Artykuł 6 ustawy o podatku rolnym mówi, że podatek rolny za rok 

podatkowy wynosi od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o którym mowa w art. 4, ust.1, punkt 1 

równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta, obliczonej według średniej ceny żyta za 11 

kwartałów poprzedzających rok podatkowy. Średnią ceny skupu żyta o której mowa w ust.1 

ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonego 

w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski w terminie do 20 października, roku 

poprzedzającego rok podatkowy. Prezes GUS wywiązał się z tego obowiązku i ogłosił 

wartość ceny 1 kwintala żyta. Istotny jest zapis ust3 który mówi, że Rady Gmin  

są uprawnione do obniżenia cen skupu określonych w ust. 2, przyjmowanych jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego na obszarze Gmin. Rada nie musi skorzystać z tego przywileju, 

ale może. Jeżeli Rada nie skorzysta z tego uprawnienia i nie obniży ceny skupu żyta,  

to podatek rolny wylicza się według ceny 1 kwintala żyta ogłoszonym w komunikacie Prezesa 

GUS. Odnosząc się do konkretnych wskaźników Prezes GUS w ubiegłym roku ogłosił 

wartość kwintala  żyta na poziomie 61,27 zł. i Rada Gminy uchwałą z 13 listopada ubiegłego 

roku obniżyła tą kwotę do 57 zł. W tym momencie hektar przeliczeniowy był opodatkowany 

podatkiem 142,5 zł. (57x2.5 kwintala). W tym roku natomiast Prezes GUS podał za 11 

kwartałów, cenę kwintala żyta na poziomie 53,75gr. co przy uwzględnieniu przelicznika  

2,5 kwintala daje kwotę 134,38 zł. W związku z powyższym podatek w tej chwili wyliczony 

według maksymalnej stawki określonej przez Prezesa GUS  jest niższy niż obowiązujący 

jeszcze w tym roku wg obniżonej stawki uchwałą Rady. Sekretarz uważa, że jest to kwestia 

polityki, bo jeżeli Rada uzna, że należy wprowadzić jeszcze niższy podatek, to wtedy 

musielibyśmy obniżyć kwintal żyta, ale jeżeli Rada uzna, że poziom 134,38 zł jest poziomem 

satysfakcjonującym to nie mamy obowiązku obniżania ceny 1 kwintala żyta. 

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, że z wypowiedzi Sekretarza wynika, że Rada Gminy  

nie pracowała nad podatkiem dla rolników i w związku z tym ponawia propozycję 

umieszczenia punktu do porządku obrad, dotyczącego podatku rolnego.  

Uważa, że nie wszyscy radni znali cenę kwintala żyta i jest zdania, że Komisja nie może 

decydować za Radę, a jedynie wyrażać swoją opinię, gdyż to Rada Gminy jest 

odpowiedzialna za uchwalanie lokalnych podatków i wnosi, aby nie pozbawiać Rady Gminy 

tych kompetencji.  

 

Sekretarz Gminy zgadza się z wypowiedzią radnego Boczuli i stwierdza, że wypowiedź 

radnego mieści się we wcześniejszym wniosku Sekretarza do Przewodniczącego dotyczącym 

tego, aby poszczególne komisje merytoryczne zapoznawały się na swoich posiedzeniach  

ze wszystkimi projektami uchwał i podejmowały je pod swoje obrady.  
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Sekretarz stwierdził, że Komisja, która zajmowała się podatkiem rolnym miała pełną wiedzę, 

natomiast pozostali radni byli tej wiedzy pozbawieni, dlatego wnosi o rozważenie swojej 

propozycji, żeby wszystkie komisje zajmowały się wszystkimi uchwałami z tym,  

że ze względu na profil działania komisji, jedne uchwały byłyby omawiane szczegółowiej 

inne mniej, ale byłaby już wiedza na dany temat. 

 

Radna Irena Furmańska zauważyła, że głosu jeszcze nie zabrał Przewodniczący Komisji 

Budżetu Gospodarki i Rolnictwa, na której to posiedzeniu, temat był omawiany.  

 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetowej, Gospodarki  

i Rolnictwa) poinformował, że w dniu 17 listopada odbyło się posiedzenie Komisji,  

na którym opracowywano projekty uchwał okołobudżetowych odnośnie podatku  

od nieruchomości, transportu i leśnego. Omawiano też podatek rolny. Przewodniczący 

Komisji oznajmił, że Wójt zaproponował, aby nie dokonywać zmian podatku  

od nieruchomości, wód, lasów, gruntów i budynków gospodarczych. Przewodniczący Komisji 

uważa, że jest to ewenement na skalę pracy samorządów, gdyż czwarty rok pod rząd, stawka 

podatków okołobudżetowych zostaje bez zmian. Odnośnie podatku rolnego, Wójt przedstawił 

propozycję taką, jak wskazuje Prezes GUS. Przewodniczący wskazał, że Komisja z tym  

się zapoznała i należy stwierdzić, że podatek od 1 ha w 2015r. był 142,50zł. a cena 

przestawiona przez Prezesa GUS wskazuje, że podatek na 2016, który proponuje pan Wójt 

będzie 134,38 zł., w związku z tym podatek rolny ulega zmniejszeniu o około 8 zł od ha. 

Komisja rozpatrując te wszystkie podatki doszła do wniosku, że podatku  rolnego nie będzie 

jeszcze pomniejszać z tego tytułu, że wszystkie podatki okołobudżetowe zostają bez zmian. 

Przewodniczący Komisji stwierdził, że w przypadku zmniejszenia wartości podatku rolnego, 

zaistniałaby konieczność obniżenia pozostałych, wyżej wymienionych podatków,  

aby wprowadzić równość społeczności w gminie.  Radny odniósł się również do wypowiedzi 

pana Sekretarza oznajmiając, że nie zgadza się z Jego opinią, gdyż wszyscy radni, każda 

komisja otrzymuje wszystkie projekty uchwał. W gestii przewodniczących poszczególnych 

komisji leży kwestia ustalenia, na jakiej komisji będą one rozpatrywane. Tak działają komisje 

i radny nie zgadza się z opinią Sekretarza.   

 

Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą, aby nie poruszać drugiej części tematu, gdyż 

będzie to poddane dyskusji. Zadał pytanie rademu Boczuli, czy podtrzymuje swój wniosek  

i prosi o wyartykułowanie go.  

 

Radny Tadeusz Boczula wyraził opinię, że jego wniosek jest zasadny i uważa, że Rada 

Gminy w dalszym ciągu nie ma możliwości zapoznania się i wypowiedzenia na temat 

podatku rolnego. Radny prosi o wniesienie do porządku obrad punktu dotyczącego podatku 

rolnego na rok 2016 i wtedy będzie można poddać temat pod dyskusję. Zdaniem radnego 

powinna być uchwała Rady Gminy, jeżeli nawet ten podatek nie jest obniżany. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Boczuli,  

o wniesienia do porządku obrad punktu dotyczącego podatku rolnego. Poinformował,  

że jak punkt zostanie dodany do porządku obrad, to jeszcze raz zostanie podjęta dyskusja  

i wtedy zapadnie decyzja, czy będzie to w formie uchwały, czy jedynie informacji.  

 

Przewodniczący zwrócił się z pytaniem do radnych, kto jest za wprowadzeniem punktu 

proponowanego przez radnego Tadeusza Boczulę do porządku obrad. 

W głosowaniu: 7 za wprowadzeniem punktu do porządku obrad, 4 przeciw, 3 wstrzymujące. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek pana Boczuli zostanie ujęty w porządku obrad.    
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Przewodniczący Rady, odpowiadając na uwagi radnego Radosława Wawrzyniaka o brak 

podanych nazwisk głosujących radnych oznajmił, że ten temat zostanie poruszony w ostatnim 

punkcie Sesji, gdyż zostało to przyjęte w drodze nieformalnej.  

 

Radny Tadeusz Boczula zwrócił uwagę na fakt, że porządek obrad jest zmieniany 

bezwzględną większością głosów a nie zwykłą. W przypadku 14 obecnych radnych, wniosek 

radnego Boczuli musiałby otrzymać  8 głosów za, w związku z czym w wyniku głosowania, 

wniosek formalny radnego Boczuli nie otrzymał bezwzględnej liczby głosów i porządek 

obrad został bez zmian. Radny stwierdził, że tematu nie zostawia, bo Jego zdaniem Rada 

Gminy nie zapoznała się z ceną, jaką GUS przekazał do Biura Rady, czy do Urzędu Gminy.  

 

Przewodniczący Rady przeprosił za zaistniałą pomyłkę w kwestii wyniku głosowania  

nad wnioskiem radnego.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie, przedstawiony wcześniej porządek obrad, 

który nie uległ zmianom.  

 

Proponowany porządek obrad Rada Gminy przyjęła jednogłośnie – 14 za.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ad. 3 porządku obrad 

Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymują protokoły drogą elektroniczną  

i jest możliwość zapoznania się z nim w Urzędzie Gminy. Protokół został również wyłożony  

do wglądu na dzisiejszej Sesji. Przewodniczący zwrócił się z pytaniem, czy są jakieś uwagi 

do protokołu.  

  

Radny Radosław Wawrzyniak zwrócił uwagę na fakt, że była nieformalna umowa  

by protokół zawierał nazwiska radnych przy głosowaniu. Większość radnych była  

za podawaniem informacji, kto jak głosuje i w Jego opinii powinno to być ujęte w protokole. 

Niemniej radny głosuje dzisiaj za przyjęciem protokołu. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawdził protokoły i rzeczywiście radni wyrazili 

na to zgodę 22 grudnia 2014 roku. Poinformował, że było to za przyzwoleniem Rady jednak 

formalnie nie było to uregulowane. Poddany ten temat będzie pod dyskusję i jeżeli radni 

wyrażą zgodę, będzie to w takiej formie.   

 

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

Gminy Santok, który przyjęto jednogłośnie – 14 za.  

 

Ad. 4 porządku obrad 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.  

 

 28 października udział w wyborach sołtysa i rady sołeckiej w miejscowości 

Baranowice. Sołtysem został Pan Paweł Bartczak, w radzie sołeckiej zasiedli pani 

Angelika Figiel, pani Renata Partyka, pani Elżbieta Szwejda i pan Robert Majchrzak. 

Wójt pogratulował wyboru i zadeklarował pełną współprace oraz serdecznie 

podziękował pani Roguś, która już nie startowała i radzie sołeckiej z poprzedniej 

kadencji. 

 29 października udział w wyborach sołtysa  i rady sołeckiej w miejscowości Górki. 

Sołtysem został pan Łukasz Pierzchlewicz, a w radzie zasiedli pan Adrian Michalski, 

pan Artur Nosek, pani Marzena Witczak. Wójt podziękował byłemu sołtysowi panu 

Arturowi Nosek.   
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 3 listopada udział w posiedzeniu Związku Celowego MG-6 i Zgromadzeniu MG-6, 

gdzie było omawiane m.in. obniżenie składki odprowadzanej do Związku Celowego 

przez Gminę do kwoty 21,75 zł. Wójt poinformował, że dzięki poprawie sytuacji 

finansowej Związku MG-6 zostało zaproponowane, by IV rata składki, wynosząca  

w gminie Santok około 50 tysięcy, została zwrócona do Gminy. Wstępna propozycja 

na rok 2016 jest, aby obniżyć składkę z kwoty 29 zł. do kwoty 15 zł, a docelowo 

zlikwidowanie jej całkiem. 

 5 listopada udział w spotkaniu w PROW z dyrektorem Giemzą, w sprawie możliwości 

pozyskania dofinansowania w kwestii kanalizacji. 

 5 listopada udział w spotkaniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie 

modernizacji i remontu drogi biegnącej przez Lipki Wielkie, który ma być wykonany  

po zakończeniu budowy kanalizacji. Wójt poinformował, że Zarząd Dróg 

Wojewódzkich zlecił wykonanie dokumentacji od skrzyżowania drogi 158 i 158  

w stronę Lipek Wielkich. 

 6 listopada udział w spotkaniu w UG z panem Rusakiewiczem, właścicielem gruntów  

w miejscowości Wawrów, dotyczące wywozu zalegających tam kabli. Pan 

Rusakiewicz oświadczył, że do tej pory odpady zostały wywiezione na kwotę 100 tyś  

i został sporządzony protokół, zawierający uzgodnienia, że do końca grudnia firma  

ma dostarczyć do Urzędu Gminy badania z Sanepidu, badania gruntu i wody, w celu 

potwierdzenia, że analizowany teren nie jest skażony. Ponadto pan Rusakiewicz, 

oznajmił w rozmowach z potencjalnym inwestorem, który chce kupić te grunty  

i jest gotowy zobowiązać się do wywiezienia zdeponowanych tam odpadów. 

 7 listopada odbyło się zakończenie sezonu rowerowego, zorganizowane przez pana 

Marka Skrobańskiego. Na imprezę przybyło około 60-70 rowerzystów, którzy mogli 

się dowiedzieć o naszej historii, dzięki spotkaniu w Muzeum Grodu Santok.  

 7 listopada odbył się dzień seniora w Płomykowie. Wójt podziękował za zaproszenie. 

 9 listopada spotkanie z grupą doradczą do spraw kultywowania historii i turystyki. 

Wójt przedstawił podział na grupy: grupa zajmująca się inwentaryzacją zasobów 

osobowych i turystyczno-rekreacyjnych, grupa opiniująca decyzję o warunkach 

zabudowy, grupa zajmująca się grodziskiem, grupa zajmująca się promocją i grupa 

zajmująca się organizacją imprez. 

 10 listopada udział w spotkaniu w PWiK  na temat efektu ekologicznego. Wójt 

poinformował, że gmina Santok nie ma wysokiego wykonania ilości przyłączy  

z powodu późnej możliwość przyłączania się do sieci w stosunku do innych gmin  

i w związku z czym Wójt apeluje o podłączanie się oświadczając, że jest możliwość 

dofinansowania przyłącza jak i PWiK umożliwia rozłożenia na raty wykonania 

przyłącza. 

 16 listopada udział w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 

 16 listopada udział w spotkaniu w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu 

dostarczenia projektu budżetu na 2016 rok.  

 16 listopada udział w spotkaniu Lokalnej Grupy Działania w Lubniewicach, 

dotyczącym możliwości uzyskania dofinansowania z programu do kwoty 250 tysięcy 

złotych, które mogą być wykorzystane w kierunkach sportu, rekreacji i turystyki.  

 17 listopada udział w posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa. 

 18 listopada udział w spotkaniu w Muzeum Grodu Santok z dyrektorem  

i kierownikiem Muzeum, dyrektorami szkół, sekretarzem i zastępcą w celu omówienia 

współpracy i przygotowań obchodów dni Grodu Santok.  
 

Ponadto Wójt poinformował o wykonaniu nakładki asfaltowej na wysokości dworca 

kolejowego w Santoku, na drodze powiatowej 13/35F na bazie porozumienia z powiatem 

gorzowskim. Przekazał również informację o wystąpieniu do Ministerstwa Finansów  

o interpretację odzyskania VAT wybudowanej oczyszczalni ścieków w Lipkach Wielkich. 
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Gmina uzyskała opinię pozytywną, w związku z czym może wystąpić do Urzędu Skarbowego 

o zwrot kwoty w granicach około 400 tysięcy złotych.  

Oznajmił również o odbyciu spotkania w sprawie grodziska, wobec którego jest planowane 

uczynienie z niego głównej atrakcji turystycznej Gminy.  

Wójt zapoznał z pracami wykonanymi w ramach pomocy udzielonej  państwu Wroniakom  

z Janczewa. Wykopy i szalunki zafundowała firma Interbud-West z Gorzowa, beton na ławy 

firma Lafarge, wylanie i bloczki na fundamenty pan Mariusz Wojtasik z firmy Euro Technika 

z Gralewa, 36 palet bloczków na wybudowanie domu. Łączna pomoc zorganizowana przez 

Wójta wyniosła w granicach 50 tysięcy, jednak jak dodał pan Wójt, w żaden sposób nie został 

obciążony budżet Gminy.  

 

Przewodniczący Rady zapytał radnych o zapytania bądź uwagi do wystąpienia pana Wójta.  

 

Radna Irena Furmańska 

„W sprawie odpadów w Wawrowie, które to odpady bulwersują nas, mieszkańców 

Czechowa, ponieważ teren przylega bezpośrednio do mieszkań, domów wybudowanych przez 

naszych mieszkańców. Ja czytałam protokół z ostatniego spotkania i chciałabym taki wniosek 

postawić, aby w momencie, kiedy Sanepid będzie sprawdzał te grunty  

czy są zanieczyszczone, zainfekowane, uwzględnił wnioski mieszkańców, którzy wiedzą, 

gdzie te odpady zostały zakopane, bo nie chciałabym, żeby te próbki były pobierane  

w miejscach, gdzie nie ma zakopanych tych odpadów. Tam na dużej płaszczyźnie są od lat 

zakopane te osłonki po kablach, z poprzednich lat, sprzed 8 lat, ale i sprzed 2 lat, kiedy  

to już nabywcami byli obecni właściciele. Także bardzo proszę, żeby ten wniosek został 

uwzględniony i wtedy będziemy naprawdę widzieli, czy ten teren jest czysty, czy można  

tam budować domy, które będą budowane przez ludzi, którzy nie mają wiedzy, że może  

być tam bomba ekologiczna.  

I drugi temat. Na którejś z ostatnich Sesji mówił Pan o kontrolach PWiK odnośnie przyłączy. 

Czy ten temat nadal jest aktualny?” 

 

Wójt Gminy Józef Ludniewski 

„Ale nie wiem Pani Ireno, co ma Pani na myśli. Czy będą kontrolowane, tak? Jak najbardziej, 

będą przeprowadzane kontrole, jeśli będą Państwo zainteresowani to mam przygotowane  

co po kolei będzie realizowane w momencie, kiedy mieszkańcy nie będą się przyłączać. Jeżeli 

są Państwo zainteresowani to mogę przedstawić”. 

 

Radna Irena Furmańska zapytała czy będzie mogła otrzymać taką informację odnośnie 

Czechowa.  

 

Wójt Gminy poinformował, że Czechów nie jest ujęty, ponieważ jest mowa o realizacji 

budowy kanalizacji w ramach MG-6.  

 

Radna Irena Furmańska 

„Bo mówiliśmy wcześniej o tych kanalizacjach, może nie zrozumiałam tematu. Nie wszyscy 

mieszkańcy podłączyli się do kanalizacji.” 

 

Wójt Gminy 

„Ale mówi pani teraz o Czechowie? My rozmawiamy o efekcie ekologicznym, który 

obowiązuje realizację zadania przez PWiK, więc tutaj wchodzi Janczewo, Santok i Stare 

Polichno i to w pierwszej kolejności. Oczywiście tę sprawę o której Pani mówi możemy 

zgłosić do PWiK i takie kontrole będą”. 

 

Radna Irena Furmańska  

„Ja nawiązałam do tego”.  
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Radny Piotr Goławski 

„Mam pytanie odnośnie spotkania w MG-6. Tutaj pan Wójt powiedział, że cena, to chyba jest 

za m
3
, spadła z 29 na 15, to jest prawie 50%. Znaczy spadnie w następnym roku 

prawdopodobnie. Czy też się planuje jakieś to przyłożenie na obniżenie cen mieszkańców?” 

 

Wójt Gminy 

„To nie jest za m
3
, to jest przelicznik na osobę w danej gminie. Natomiast jest faktycznie 

obniżenie z 29 zł do 15 zł, niestety nie będzie to przełożenie na cenę odpadów, z prostej 

przyczyny, że te stawki co ustaliliśmy ostatnio i tak były niewystarczające, jeżeli chodzi  

o przetarg, który był zorganizowany. Kwota była za mała. Te nadwyżki wynikają  

z tego, że w Gorzowie jest dużo lepsze funkcjonowanie, jeżeli chodzi o zasoby.  

Umknęło mi, że ostatnia Sesja była 27 października i tego samego dnia były wybory sołtysa 

w Czechowie, gdzie ponownie na sołtysa została wybrana pani Maria Wroniak, bardzo 

serdecznie gratuluję pani Mario i deklaruję oczywiście pełną współpracę”.  

 

Ad. 5 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Lubuskiego  

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. i udzielenia pełnomocnictwa 

Wójtowi Gminy Santok. 

 

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Paweł Pisarek.  

 

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

poinformował, że Komisja nie wypracowała opinii na temat projektu uchwały i zostawiła  

go do rozpatrzenia Radzie Gminy.   

 

Radny Tadeusz Boczula jest zdania, że nic takiego się nie stanie, jeżeli Rada uchwałę 

podejmie, a nadzór prawny wojewody w wypadku jej niezgodności prawnej uchyli. 

Opinie prawne na ten temat są podzielone, co wskazał Sekretarz i dlatego radny jest  

za tym, aby uchwałę podjąć. 

 

Radna Irena Furmańska  

„ Nie zgadzam się z panem Boczulą, bo dlaczego mamy się poniekąd podkładać pod nadzór 

który i tak uchyli tą uchwałę. Taką opinię zasięgnął również pan Sekretarz od kierownika tego 

wydziału. Ustawa o samorządzie gminnym, w art.31 wyraźnie mówi, kto reprezentuje gminę.  

Nie ma tutaj żadnych innych rozstrzygnięć. Wójt powinien sam działać w imieniu Gminy. 

Tak jak Sekretarz powiedział, jest też uchwała Sądu Administracyjnego, także dla mnie jest 

temat wiążący, ja będę głosować przeciwko. Wójt sam występuje, jeśli uzna, że chce 

odpowiedzieć wojewodzie, ma do tego prawo i nie musi o to pytać Rady Gminy”.  

 

W wyniku braku dalszych uwag, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał  

go pod głosowanie.   

Za uchwałą głosowało 2 radnych, przeciw 3, wstrzymało się od głosu 9. Obecnych na sesji 14 

radnych. 

Uchwała nie została przyjęta przez Radę.   

Tekst projektu uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Krystyna Rajczyk 

„Jaka jest wiarygodność tych osób, podpisanych pod uchwalą, skoro są takie rozbieżne 

opinie. Kto się pod tym podpisuje, stawia swoją pieczątkę. Ja mam prawo być spokojna,  

że to jest wiarygodny dokument, który otrzymuję na Sesję. Teraz się dowiaduję, że opinii jest 

kilka albo kilkanaście. To która z nich jest dobrą i mądrą opinią? Wiarygodną na tą chwilę?”. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z tym co przedstawił Sekretarz, opinie  

są rozbieżne i nie ma jednoznacznej decyzji. Można prosić Sekretarza o ponowne 

wyjaśnienia, aczkolwiek Przewodniczący uważa, że nic już to nie wniesie.  

 

Sekretarz Gminy zaznaczył, że Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego miał 

wątpliwości, ponieważ część orzeczeń sądowych mówiła o tym, że Rada Gminy  

ma kompetencje w tym zakresie i był wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zapytała czy dopiero teraz o tym wiadomo i kto to przygotowuje.  

 

Sekretarz Gminy dodał, że wszystko jest zależne od orzeczenia sądu i oświadczył, że jest 6 

wyroków, że to jest Rada i 6 wyroków, że to jest Wójt. Poinformował, że dla Niego jest 

miarodajne to, co uzgadnia z Nadzorem Prawnym Wojewody, który nas kontroluje. Jedna 

osoba mówi jedno, druga mówi drugie. Sekretarz oświadczył, że nie chciał narzucać radnym 

swojej woli, ale jego zdaniem ta uchwała nie powinna być podjęta.  

 

Ad. 6 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości  
 

Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak.  

 

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

przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.  

 

Radny Tomasz Skrobański 

„Pan Przewodniczący Komisji stwierdził, że 4 czy 5 lat są nie podnoszone podatki  

od nieruchomości. Natomiast to nie znaczy, że one były tak duże, że nie trzeba było  

ich podnosić, bo są jedne z wyższych. Gmina Skwierzyna od działalności gospodarczej za m
2 

nieruchomości ma stawkę 18,50, my mamy 21 zł. Jak chcemy, jako gmina Santok 

przyciągnąć przedsiębiorców, którzy chcieliby u nas coś zainwestować i związać tutaj swoje 

życie, jeżeli będą mieli wyższe podatki u nas niż w Skwierzynie, która jest bardzo blisko nas. 

Wybiorą Skwierzynę, tam gdzie jest jeszcze strefa ekonomiczna, czy Murzynowo  

czy Dobrojewo. Trzeba się zastanowić nad obniżeniem tego podatku od działalności 

gospodarczej w tym przypadku, a nie jego podnoszeniem. Słusznie minister obniżył podatki,  

z tego względu, że mamy deflację a nie inflację, więc nie powinniśmy się zastanawiać  

nad podwyższeniem podatków, ale nad jego obniżeniem”.  
 

Radny Tadeusz Boczula 

„Ja podzielam rozumowanie pana radnego z tym, że trzeba by było zrobić analizę wszystkich 

podatków, bo pan tutaj przedstawił wybiórczo 18 zł, a być może mają wyższe podatki inne, 

bo nie znamy. Ja wiem, że Skwierzyna słynie z tego, szczególnie za poprzedniego burmistrza, 

że duże ewolucje robiła w podatkach, ale to się zemściło tym, że potem musiała dużo 

podnosić. Tak było od środków transportowych, gdzie w jednym roku obniżono,  

a w następnym podwyższono podatki. Czyli nad podatkami trzeba wielkiej rozwagi.  

Tu Przewodniczący Komisji, pan Tokarski dobrze powiedział, bo każdy z nas chciałby  

być dobry i mieszkańcom dobrze czynić, ale musimy wiedzieć, że jeżeli zrobimy niższe 

podatki to zrobimy dobrze, to wtedy nie zabezpieczymy tych potrzeb infrastruktury, 

socjalnych, czy innych na terenie gminy. Wybierając mniejsze pieniądze, mamy mniejsze  

do wydatkowania. Dlatego można obniżyć, ale trzeba się liczyć z tym, jakie to będzie rodzić 

konsekwencje”. 
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Sekretarz Gminy  

„Tu można dyskutować, czy obniżenie podatków przełoży się na wzrost gospodarczy,  

bo jest szereg innych mechanizmów, którymi można kreować wzrost gospodarczy,  

a niekoniecznie tylko obniżeniem podatków. Ale ja myślę, że nie chodzi nam o tani populizm, 

którym moglibyśmy się kierować, którego nikomu nie zarzucam, natomiast proszę zwrócić 

uwagę na jedną rzecz, podatki są elementem fiskalnym, który ma wpływ na rozwój gminy  

jak najbardziej i teraz obniżenie podatków w momencie, kiedy my szykujemy się na „skok  

na kasę”, kolokwialnie mówiąc, i chcemy pozyskać środki zewnętrzne, które będziemy 

musieli zrównoważyć swoim udziałem finansowym, jest nieracjonalne. Dlatego proszę 

Państwa, finansowanie gmin jest tak skonstruowane, że jeżeli będzie Rada dokonywała 

obniżeń podatków, to wtedy te obniżenia przekładają się na wysokość subwencji 

wyrównawczej jaką dostajemy jako samorząd z Ministerstwa Finansów. A więc skoro  

nas stać na obniżenie podatków, to takiej dużej subwencji nie potrzebujemy. To jest też ten 

aspekt, który musimy brać pod uwagę. Ja myślę, że niewątpliwie sfera podatków jako bardzo 

wrażliwa społecznie i rzutująca na rozwój zarówno przedsiębiorczości jak i gospodarczy 

gminy powinna być przedmiotem szerokiej debaty i dyskusji radnych, natomiast rzucanie 

takiego hasła, że w zasadzie przydałoby się obniżyć podatki od nieruchomości, traktuję 

troszeczkę jako taki brak odpowiedzialnej decyzji w tym zakresie. Uważam, że w pewnym 

momencie powinniśmy zweryfikować wysokości podatków w stosunku do górnych stawek, 

które są określane. Warto byłoby taką szeroką analizę przeprowadzić. Myślę, że w tym 

momencie, kiedy stawki nie były podnoszone od 4 lat to mówienie o tym, że warto byłoby  

te stawki obniżyć, w kontekście tego co powiedziałem, że za chwilę będziemy potrzebowali 

środki stałe na udział w inwestycjach jest bardzo niekorzystnym rozwiązaniem”. 

 

Radny Tomasz Skrobański 

„Po pierwsze chciałem powiedzieć, żebyśmy się zastanowili nad tym i nie chodziło  

o to, że zaproponowałem stawkę 5 czy 10 zł od działalności gospodarczej, ale że trzeba  

się zastanowić, jakie mechanizmy w gminie wytworzyć, żeby tych przedsiębiorców tutaj 

ściągnąć. Odpowiadając panu Boczuli, większość podatków, które ma gmina Skwierzyna jest 

niższa od naszych. To jest może nieduża różnica, 2-3 grosze. Tylko po prostu chcielibyśmy 

być konkurencyjni w stosunku do innych gmin i mieć podobne podatki jak gminy sąsiednie. 

Rozumiem i jest to uzasadnione co pan Sekretarz mówi, żebyśmy mogli zgromadzić tyle 

środków, żeby później ten „skok na kasę” zrobić, tylko musimy działać długofalowo i maja 

sugestia jest taka, i prosiłbym by ją uszanować i niekoniecznie mówić, że jest to populizm  

i to tani, ale żeby zastanowić się i zweryfikować stawki podatków jakie mają gminy wokoło  

i ewentualnie zaproponować Radzie możliwości ich obniżenia lub nie, uzasadniając  

to, żebyśmy mogli dalej z czystym sumieniem kontynuować albo wzrost podatków, albo  

ich utrzymanie, albo obniżenie”.   

 

Sekretarz Gminy zauważył, że nie zarzucał nikomu taniego populizmu, i jest zdania,  

że Sesja na której są przedłożone projekty uchwał, w których są określone stawki i które były 

przedyskutowane na komisji, nie powinny być teraz przedmiotem dyskusji na temat polityki 

fiskalnej gminy i ich wpływu na rozwój gospodarczy gminy. W Jego opinii, takie dyskusje 

powinny odbywać się na komisjach merytorycznych, gdzie są wypracowywane stanowiska. 

 

Skarbnik Gminy przyznał, że analizował stawki podatków w sąsiednich gminach, z której 

wynika, że wysokość podatków zależy od poszczególnych pozycji. Występują stawki niższe, 

ale i także wyższe, jednak, jak dodał Skarbnik, nie najwyższe. Poinformował, że Gmina 

decydując się na obniżenie stawki podatku od nieruchomości, rezygnuje rocznie z kwoty 648 

tysięcy, a skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy  

są co kwartał podawane w sprawozdaniu i podawane na stronie internetowej i tą kwotę 

wylicza  Minister Finansów jako wartość kwoty subwencji wyrównawczej. 
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Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 

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

 

Tekst jednolity uchwały nr XIII/94/15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 7 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie 

podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego. 

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak.  

Skarbnik Gminy wskazał, że nowe wzory formularzy obowiązują tylko w przypadku zmiany 

powierzchni i nowych właścicieli nieruchomości.   

 

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

przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.  

 

W wyniku braku pytań bądź uwag, Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie:  

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 

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

 

Tekst jednolity uchwały nr XIII/95/2015 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w spawie programu współpracy Gminy Santok z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2016. 

 

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Paweł Pisarek. 

Sekretarz Gminy wskazał, że program został skonsultowany zgodnie z obowiązującym 

prawem i Wójt w tym celu wydał zarządzenie w oparciu o które od 5-12 listopada program 

był udostępniony i można było zgłaszać do niego uwagi, których nikt nie wniósł.  

Został stworzony protokół konsultacji oraz jego wyniki.  

 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa) 
przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.  

 

Radny Damian Kochmański (Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu) 
przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.  

 

Radny Arkadiusz Witczak zadał pytanie, czy jest już powołana nowa komisja.  

Odpowiedzi udzielił Sekretarz informując, że dopiero będzie powoływana.  

 

Po odczytaniu projektu uchwały przez Przewodniczącego Rady, radny Radosław 

Wawrzyniak zwrócił uwagę, iż słowo „Tytuł I” umieszczony za podstawą prawną uchwały 

nie jest potrzebny.  

 

Pani Ewa Konieczna poinformowała, że bez tego słowa uchwała nie przejdzie w programie 

„legislator” aby można było ją ogłosić.  

 

W wyniku braku dalszych uwag, Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
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W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 

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

 

Tekst jednolity uchwały nr XIII/96/2015 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 9 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

gminy Santok w zakresie projektów nowych statutów sołectw. 

 

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Paweł Pisarek.  

 

W wyniku braku pytań Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie. 

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 

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

 

Tekst jednolity uchwały nr XIII/97/2015  stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 10 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych 

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak.  

 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa) 
przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.  

 

Radna Irena Furmańska zgłosiła poprawkę daty obowiązywania uchwały, winno  

być od 2016 roku.   

 

Radny Arkadiusz Witczak uważa, że zakaz przejazdu samochodów ciężarowych przez 

Santok spowodował wycofywanie się firm transportowych z terenu Gminy. Zwrócił uwagę, 

że poprzednie władze nie zapewniły warunków na prężne funkcjonowanie firm, nie wydając 

zezwoleń na przejazd, chociażby firmą rodzimym, co według radnego uszczupliło budżet 

gminy o około 100 tys. zł. Radny prosi by na przyszłość wziąć to pod uwagę.  

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie: 

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

 

Radny Arkadiusz Witczak  

„Chcę uzasadnić swoją decyzję. Uważam, że powinniśmy wyciągnąć teraz rękę w stosunku 

do firm, które odeszły z terenu naszej gminy i przestały płacić podatek od pojazdów  

i powinniśmy obniżyć ten podatek”.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy przyjęła przegłosowaną uchwałę. 

Tekst jednolity uchwały nr XIII/98/2015 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Tadeusz Boczula zaproponował, by w trakcie procedowania i przyjmowania 

uchwały, Przewodniczący nie udzielał głosu, gdyż wprowadza to chaos i nieporozumienie.  

 

Przewodniczący uznał uwagę za cenną i stwierdził, że weźmie ją pod uwagę. 
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Ad. 11 porządku obrad  

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 

lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w miejscowości Wawrów 89F.  

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu UG Halina Garczyńska.  

 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa) 
przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały wraz z naniesionymi poprawkami 

przez Komisję do załącznika uchwały, w kwestii udzielenia bonifikaty. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zadała pytanie czy to najemcy wystąpili z wnioskiem o zakup  

za gotówkę.  

 

Pani Halina Garczyńska poinformowała, że najemcy wystąpili z wnioskiem o zakup, jednak 

nie podjęli decyzji czy wykupią lokal w ratach czy za gotówkę.  

 

Radna Krystyna Rajczyk stwierdziła, że w przeszłości bonifikata była przyznawana tylko 

przy zakupie za gotówkę.  

 

Radny Arkadiusz Witczak zapytał czy omawiany lokal mieszkalny znajduje się w bloku, 

czy w czworakach, na co Pani Halina Garczyńska odpowiedziała, że lokal jest położony  

na 3 piętrze w bloku.  

 

Radny Witczak zadał również pytanie, czy któryś z członków Komisji Budżetowej  

zna faktyczny stan lokalu i czy lokal zakupują osoby, które zamieszkują to mieszkanie. 

 

Pani Halina Garczyńska poinformowała, że zgodnie z prawem, lokal może nabyć tylko 

najemca lokalu. Stan techniczny natomiast, według Niej jak i rzeczoznawcy, jest  w bardzo 

złym stanie.  

 

W wyniku braku dalszych pytań, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały,  

z naniesionymi poprawkami przez Komisję i poddał ją pod głosowanie.   

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 

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

 

Tekst jednolity uchwały nr XIII/99/2015  stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 12 porządku obrad 

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

Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak.  

 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa) 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.  

 

Radny Tadeusz Boczula stwierdził: 

Jestem za przyjęciem uchwały, niemniej jednak chcę dostać pewną informację odnośnie 

działu 600, a konkretniej paragrafu 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.  

Nie jestem teraz członkiem żadnej komisji i taką informację a myślę, że także inni radni 

chcieliby mieć. Państwo chyba też zauważyli, że ten paragraf w tym dziale, to jest taka 

skarbonka. Moim zdaniem środki w tym dziale zostały zaplanowane przez poprzednią Radę  
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z założeniem, żeby mieć możliwość alokowania w poszczególnych działach pieniędzy, które 

z góry były chyba zaplanowane na te działania. Bo nie wierzę, że tak ważny dział jak wydatki 

inwestycyjne, żeby sobie tak był. Może pan Skarbnik, trochę naświetli, rozjaśni jak  

ta skarbonka działa. 

 

 

Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak 

„Akurat w przypadku budżetu na 2015r. to ten dział, rozdział i ten paragraf konkretnie,  

to tak jak powiedział pan radny Boczula, taka skarbonka. Pan Wójt nie uczestniczył, przy 

projektowaniu tego budżetu, a te poprawki co były wniesione też nie mogą budżetu, który 

został przedstawiony do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej, wywracać do góry 

nogami. Mogą to być małe przesunięcie, ale nie można budżetu przebudowywać diametralnie. 

W związku z czym cała nadwyżka środków została w tym budżecie wrzucona do tego 

rozdziału i tego paragrafu. Plan był taki, żeby przesuwać te środki na wszystkie wydatki 

związane z inwestycjami w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, na wkład 

własny, na sporządzanie wszystkich planów m.in. gospodarki emisyjnej, innych programów 

wymaganych, aby w 2016 roku aplikować na środki w ramach ZIT. To jest jeden  

ze sposobów projektowania budżetu, nadwyżkę środków można rozrzucić po paragrafach  

i w trakcie roku przesuwać. Projektując budżet na 2016 z panem Wójtem, zrobiliśmy inaczej, 

gdyż zaplanowaliśmy tylko środki na udział własny w tych rozdziałach, działach  

jak to wygląda ze stanu faktycznego na dzień dzisiejszy, w związku z czym, jak Państwo 

będziecie przeglądać projekt budżetu na 2016, tam wychodzi również nadwyżka budżetowa  

w kwocie 437 tysięcy jak dobrze pamiętam, ale my planujemy to tak, że jeżeli będziemy 

aplikować na poszczególne wnioski w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  

i nie tylko, również pozyskiwać inne środki unijne, i jeżeli będziemy podpisywać  

już konkretną umowę na dotację, wówczas będziemy wprowadzać to do budżetu. Zarówno 

jeżeli dotacja będzie  otrzymana na 2016 rok, po stornie dochodów. Jeżeli okaże  

się, że dotacja wpłynie później, to w 2016 roku tylko wydatki i szukać źródła finansowania, 

jeżeli przekroczy, bo na razie mamy ten wkład własny. Jeżeli wszystko pójdzie tutaj po naszej 

myśli to budżet zostanie w trakcie roku przebudowany z budżetu nadwyżkowego na budżet 

deficytowy, bo w tej chwili wolne środki na koniec 2014 roku wynosiły ponad 2 mln 700 tyś. 

zł, przewidujemy, że na koniec 2015 będą jeszcze wyższe. Tą wolną kwotę środków można 

obliczyć tylko na podstawie bilansu na dzień 31 grudnia danego roku. Także one będą jeszcze 

wyższe, a deficyt budżetu m.in. można pokrywać z wolnych środków i będziemy  

do momentu, kiedy ta kwota wolnych środków pozwoli na pokrycie deficytu, będziemy  

tak przebudowywać budżet w tą stronę na deficytowy, żeby pozyskać jak najwięcej środków 

unijnych i jak najwięcej zrealizować z tych zamierzeń inwestycyjnych jakie mamy na 2016 

rok”. 

 

W następstwie braku dalszych pytań, Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie: 

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 

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

 

Tekst jednolity uchwały nr XIII/100/2015  stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 13 porządku obrad 

Interpelacje i zapytania radnych.  

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

z czym prosi o zadawanie pytań.  
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Radny Jerzy Stępień  

 Pierwsze pytanie moje i rady sołeckiej. Jesteśmy już po remoncie drogi i nasza prośba, 

żeby ktoś z urzędników przypilnował, żeby powstał pas, przejście dla pieszych  

na skrzyżowaniu jak idziemy w stronę kościoła. Tam jak Państwo wiecie od strony 

Czechowa samochody dosyć szybko jeżdżą, dzieci dużo chodzi, starsze osoby 

wieczorem wracają. Lustro zostało zamontowane, ale nie ma pasów.   

 Druga prośba rady sołeckiej, żeby ewentualnie rozważyć możliwość namalowania 

pasów naprzeciwko GOK czy ewentualnie naprzeciwko sklepu. Tym bardziej,  

że mamy teraz ten obelisk i coraz więcej dzieci, młodzieży i starszych chodzi i chce 

zobaczyć co tam jest napisane. Przechodzą bezwładnie, a tutaj skręcają samochody 

ciężarowe z dużym ładunkiem i żeby nie doszło do nieszczęścia.  

 Drugie moje pytanie i prośba to, czy jest możliwość, żeby ponaglić PKP. Jest okres 

jesienny, zimowy. Coraz więcej dzieci i młodzieży z Płomykowa i z Santoka jeździ 

pociągiem, a na tym dworcu naprawdę jest tragedia. Nie ma się nawet gdzie skryć.  

To jest kwestia 5-6 tysięcy, aby małą wiatę postawić, żeby PKP to dopilnowało. Jeżeli 

nie w tym roku to niech się może zobowiążą na drugi rok.  

 Trzecia ostatnia prośba, żeby ponowić rozmowy z panią Muchą odnośnie wykupu  

od niej części gruntów i zrobić parking przy ośrodku zdrowia od strony naszego 

gruntu  za budynkiem. Dzięki temu byłoby też bezpieczne dojście dla rodziców  

z dziećmi, dla starszych osób i nie grodziłoby, nie robiło zamieszania na tej drodze 

głównej powiatowej.  

Radny Tomasz Skrobański  

 Ponawiam prośbę w sprawie utrzymania gruntówek w sołectwach Nowe Polichno  

i Ludzisławice. Po tych opadach deszczu ujawniły się ubytki, kałuże i miejsca bardzo 

trudno przejezdne na tych gruntówkach. Mogę je wskazać osobiście jeżeli jest taka 

potrzeba.  

 Druga prośba. Trzy lata toczy się spór mieszkańców Ludzisławic z jednym panem  

co zniszczył przepust na drodze gruntowej, na drodze gminnej o numerze 

ewidencyjnym 333, okręg Ludzisławice. Prosiłbym pana Wójta, żeby ten spór  

w końcu zakończyć. Żeby ten przepust został zrealizowany, żeby gehenna tych ludzi 

się skończyła po trzech latach.   

Radna Irena Furmańska  

„Panie Sekretarzu ja ponawiam swoją prośbę w sprawie wyburzenia dwóch budynków PKP. 

Miały być do końca czerwca tego roku wyburzone. Informuję znowu, istnienie tych 

budynków, tego szamba, co wprawdzie zostało zabezpieczone, ale mimo wszystko zagrożenie 

istnieje. Nie dość, że estetycznie to źle wygląda, ale zagrożenie mieszkańców, dzieci, które 

tam przebywają jest duże. PKP mimo zobowiązania nie zrealizował tego i nadal to jest. Mimo 

tabliczek- wyburzenie do końca czerwca, nie wyburzono. I chcę jeszcze zapytać ponownie  

o grunty, które dzierżawi PKP z Agencji Rolnej. Miał Pan rozeznać temat. Zaplanowaliśmy 

pieniądze z funduszu sołeckiego na rok 2016 i chcielibyśmy to zrealizować. Na jakim etapie 

jest ta sprawa?” 

 

Radna Justyna Haliczyn 

Na przystanku naprzeciwko pana Jarka Gały, została wybita szyba. Szkło zostało sprzątnięte, 

ale szyba nadal nie została wstawiona. Tam dzieci małe czekają na autobus, jest coraz zimnej. 

Prośba o wstawienie szyby. 
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Radny Piotr Goławski 

Sprawy dotyczą Wawrowa. 

 Pierwsza sprawa. Po budowie kanalizacji i w tej chwili w drodze asfaltowej  

od kościoła do mini toru żużlowego, droga się zapada po przyłączach i te zapadliny  

są coraz większe.   

 Druga sprawa to co radny Witczak przedstawiał o transporcie. Takim przykładem jest 

ulica Sadowa, jest tam zakaz wjazdu samochodów ciężarowych 12 ton. Jest to droga 

przy której się w tej chwili najwięcej buduje domków jednorodzinnych. W tej chwili 

nawet betoniarką tam nie wjedziemy do połowy załadowaną bo już będzie przekraczać 

12 ton. Kiedy przyjeżdża większy samochód, zaraz ktoś dzwoni na policję, że jest 

przekroczony tonaż i mandat. Wiadomo, że tam krawężników akurat nie ma i jest 

jakaś nośność, ale jakby można było spojrzeć na te nasze drogi. Jak ktoś chce  

się budować to ma zakaz wjazdu. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak 

Chciałem ponowić sprawę, bo na początku naszego spotkania temat upadł. Chciałem zwrócić 

uwagę na wpisywanie nazwisk przy głosowaniu w protokołach. Przepisy jasno i statut gminy 

Santok stanowi, że protokół ma być wiernym odzwierciedleniem sytuacji jaka ma mieć 

miejsce na radzie, na sesji. Nie wyobrażam sobie jak można ocenić sytuację i postawę 

poszczególnych radnych jak nie wiemy, jak radni pracują, jak głosują. To jest dla mnie rzeczą 

oczywistą i uważam, że w tej materii dyskusja jest bezprzedmiotowa, bo to się naszym 

wyborcom należy jak przysłowiowa psu miska.  

 

Odpowiedzi Wójta: 

 Jeżeli chodzi o ustosunkowanie się do zapytań czy próśb pana radnego Stępnia. 

Wiemy że ta droga należy do Zarządu Dróg Powiatowych, ale oczywiście zwrócimy 

się z prośbą i już zwracaliśmy się o te pasy. Uważam, że tam gdzie kończy się chodnik  

w stroną kościoła, byłyby wskazane. 

 Ośrodek Zdrowia, jest to faktycznie problem, bo tych samochodów po południu stoi 

bardzo dużo i jest niebezpiecznie. Na pewno ten temat będzie do uregulowania  

i załatwienia, żeby tamto miejsce było wykorzystane. W pełni z panem radnym  

się zgadzam.  

 Jeżeli chodzi o tą wiatę to oczywiście do PKP się zwrócimy. 

 Nawiązując do pytań pani Ireny Furmańskiej dotyczących PKP - zwracamy  

się, piszemy pisma, ale to nie jest taka prosta sprawa. Co nie znaczy, że nie będziemy 

dalej monitować. 

 Jeżeli chodzi o pytania pana Tomasza Skrobańskiego. Zdaję sobie sprawę,  

że z gruntówkami jest problem. Pogoda jest jaka jest i żadna równiarka nie wjedzie  

bo nie będziemy mieli błota. Natomiast jeśli są jakieś większe nierówności, dziury  

to trzeba będzie to w jakiś sposób załatać kruszywem.  

 Jeżeli chodzi o ten przepust to nawet nie wiem, ale oczywiście tą sprawą  

się zajmiemy.  

 Pani Ireno ja mam rozumieć, że to dotyczy tych budynków PKP do wyburzenia.  

 

Radna Irena Furmańska 

„Tak, to dotyczy tych budynków PKP, ale nasuwa mi się takie skojarzenie. My jako 

mieszkańcy wspomożemy Pana. Rada sołecka może przystąpić do takiego działania i będzie 

miał Pan 100% wsparcia mieszkańców Czechowa.  Już jest postanowione o rozbiórce, samo 

PKP postanowiło tylko nie rozbiera tego”. 
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Wójt Gminy Józef Ludniewski  

 Jeżeli chodzi o te grunty to była już prowadzona rozmowa z panem Kolcem z Agencji 

Rynku Rolnego i na ten moment nie mamy odpowiedzi. 

 Jeżeli chodzi o tą szybę to jak najbardziej do uzupełnienia.  

 Pytanie pana radnego Piotra Goławskiego. Było to zgłaszane wcześniej i pani radna 

Krystyna Rajczyk mi to zgłaszała, ja to widzę, bo często jeżdżę i ta zapadlina drogi 

faktycznie jest. Powiat się na razie za to nie bierze. Było to zgłoszone i jeżeli chodzi 

o to ograniczenie tonażu. Ja rozumiem, że z jednej strony mieszkańcy chcą 

ograniczenia tonażu, z drugiej strony trwają budowy. Trzeba zamieścić, że nie dotyczy 

placów budowy, myślę, że to temat załatwi.  

 Jeżeli chodzi o te protokoły to już decyzja do Państwa należy.  

 

 

Radny Tomasz Skrobański 

Ja o tych gruntówkach mówiłem już miesiąc temu, kiedy jeszcze nie padały deszcze, kiedy 

mogłem wskazać te miejsca newralgiczne i można było dosypać i zabezpieczyć miejsca 

usypiskowe. Wyprzedzając aurę myślałem, że to zostanie zrobione, niestety nie zostało 

zrobione i nic w tym kierunku nie zadziałało.  

 

Radna Justyna Haliczyn 

Pytanie odnośnie lampy w przedszkolu, którą zgłaszałam, czy było coś uzgadniane. 

 

 Pan Wójt Gminy 

O temacie pamiętam, tylko musimy pamiętać, że zawieszenie lampy wymaga pozwolenia, 

projektu i uzgodnień. Lampa powinna wisieć w przedszkolu i dla mnie jest to zrozumiałe.  

Jeszcze odpowiedź radnemu Tomaszowi odnośnie równania. Oczywiście możemy równać 

ileś razy, tylko w budżecie mamy określone pieniądze i jakbyśmy teraz zaczęli wszystkie 

drogi gruntowe równać, to niestety nie mamy takich pieniędzy.  

 

Przewodniczący Rady 

Chciałbym tutaj odpowiedzieć na wniosek pana Wawrzyniaka. Jeśli chodzi o informację  

na temat osób, które głosują za, przeciw i są wstrzymujące. Jeżeli Rada wyrazi taką zgodę,  

to w tym momencie, wydaje mi się, że wskazanie głosów za byłoby niezasadne, bo to wynika 

z sali. Głosy przeciw i głosy wstrzymujące jak najbardziej mogą być podawane z imienia  

i nazwiska. Tylko to jest w gestii Rady, jeżeli Państwo wyrażacie zgodę, jak najbardziej  

od następnego posiedzenia Rady, będziemy to w ten sposób organizować”. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak  

„To statut stanowi o tym, że protokół powinien być wiernym odzwierciedleniem sytuacji, 

która miała miejsce, ale możemy zapytać radnych, myślę, że nikt nie będzie przeciwko”. 

 

Przewodniczący Rady 

Jeżeli chodzi o bezpośrednią regulację w statucie, jeżeli wpłynie odpowiedni wniosek,  

jak najbardziej skierujemy to do komisji statutowej i przyjrzymy się ewentualnym zmianom, 

które miałyby bezpośrednio regulować ten zapis. 

 

Radna Irena Furmańska  

„Panie Przewodniczący, ale radni 22 grudnia już postanowili jakie powinny być zapisy  

w protokole. Właśnie to co mówił radny Wawrzyniak, więc dlaczego to nie jest 

zrealizowane?” 
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Przewodniczący Rady 

„Dostałem informację od jednego z radnych o wniosku i wniosek na razie nie wypłyną więc 

nie chciałem podejmować tematu, aczkolwiek w tym momencie nie robiliśmy tego  

w ten sposób. Ale tak jak powiedziałem, jeżeli radni podtrzymają swoją decyzję  

jak najbardziej będziemy to utrzymywać”. 

 

Radosław Wołoszczuk 

„Jeszcze nie było wniosków, dlatego nie składałem pisemnego. 4 listopada wpłyną do mnie 

wniosek od Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej w Janczewie właśnie w sprawie podania 

nazwisk i imion przy głosowaniu jawnym”. 

 

Sekretarz Gminy 

„Generalnie co do zasady to ustawa o samorządzie gminnym określa głosowanie. 

Podstawową formą głosowania jest głosowanie jawne, natomiast przepisy określają 

szczegółowo tryb głosowania tajnego, więc tutaj nie ma jakby dyskusji o tym, bo głosowania 

tajnego nie można wprowadzać. Natomiast ja bym się pokusił o to, żebyście Państwo  jako 

Rada tą kwestię uregulowali w statucie. Myślę, że wprowadzenie bezpośrednio takiego 

zapisu, że każde głosowanie musi być podsumowane z imienia, kto jest za, kto jest przeciw  

i kto się wstrzymał, to jest duże obciążenie techniczne, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, 

żeby Rada na przegłosowany wniosek któregoś z radnych, wprowadzała głosowanie imienne 

w określonych sprawach. Rozważcie Państwo czy warto jest wprowadzać taki zapis, że każde 

głosowanie przeprowadza się imiennie, bo wtedy trzeba każdą jedną uchwałę w ten sposób 

głosować, bo nie zrobienie tego jest nie dotrzymaniem regulacji zawartych w statucie. To jest 

jak gdyby kwestia techniczna, oczywiście ona jest do opanowania. A druga kwestia,  

to zwróćcie Państwo uwagę na to, że forma głosowania jako głosowanie imienne jest pewną 

formą oddziaływania na suwerenność radnych. Tak ja to odbieram dlatego, że stanie  

się to niewątpliwie przedmiotem dyskusji, opinii i nacisków. Natomiast Rada jest organem 

kolegialnym i podejmuje decyzje kolegialnie. To Wójt podejmuje decyzje  indywidualnie, 

personalnie jako jedna osoba. Natomiast tu się nie mówi, że Rada w osobach takich i takich 

radnych była za, a takich i takich radnych była przeciw. Tylko mówi się o stanowisku organu 

kolegialnego i prosiłbym, żebyście to Państwo rozważyli bo to jest miecz obusieczny”. 

 

Radna Irena Furmańska 

„Chciałam przypomnieć, że mój wniosek upadł na sesji z 29 września. Właśnie wniosek 

przypominający, że radni zgodzili się na imienne głosowanie. Proszę Państwa, ja nie widzę 

tutaj żadnego problemu w kwestii zapisu imiennego jak głosujemy uchwałę. Godząc się  

na kandydowanie na radnego, wybranie nas na radnego, niejako zobowiązuje nas do jawności, 

do transparentności i ja będę zawsze przeciwko temu, żeby nie zapisywać imiennej formy 

głosowania nad poszczególnymi uchwałami. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć,  

jak my głosujemy, jak podchodzimy do spraw tutaj postawionych na sesji. To jest ich prawo  

i my musimy to prawo realizować”. 

 

Radny Stanisław Tokarski  

Ja bym się zgodził z formą przedstawioną przez pana Sekretarza. My nie możemy tutaj 

podejmować takich decyzji, że radny, który głosuje za to jest zły, a ten który głosuje przeciw 

to jest dobry, czy odwrotnie. Jak przykładowo pan Wawrzyniak głosował 5 razy przeciw,  

a ja głosowałem 5 razy za, to On jest dobry, a ja jestem zły?. Dla mnie, panie Wawrzyniak, 

mieszkańcy pana ocenią na koniec kadencji, co pan zrobił dla danej miejscowości,  

co pan zrobił dla całej gminy, a nie ile pan razy głosował przeciw, a ile razy pan głosował  

za. Bo to nie jest forma opinii radnego, który na sesjach podejmuje takie, a nie inne decyzje. 
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Przewodniczący Rady 

„Nie wdawajmy się w polemikę, po prostu jak padł oficjalnie wniosek to proponuję  

go skierować do komisji statutowej, komisja statutowa się z tym wnioskiem zapozna, zostanie 

to przez panią mecenas zaopiniowane i będziemy mieli wtedy czarno na białym i na kolejnej 

sesji podejmiemy wtedy decyzję.  

 

Radny Arkadiusz Witczak 

„Pan Tadeusz Boczula panu Przewodniczącemu zwrócił uwagę, że niezasadnie udzielił  

mi głosu, bo pan Tadeusz Boczula jest uszczypliwy i teraz pan Tokarski znowu robi to samo, 

bo ktoś ma inne zdanie niż pan Tokarski i pan Boczula”. 

 

Przewodniczący Rady 

„Nie wdawajmy się w tym  momencie w dyskusję. Bardzo pana proszę”. 

 

Radny Arkadiusz Witczak 

„Ci panowie nie uznają, że ktoś może mieć inne zdanie. My reprezentujemy swoich 

wyborców i będziemy niezależni”. 

 

Ad. 14 porządku obrad 

Informacje i wolne wnioski.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że do Biura Rady i do pana Wójta wpłynęła 

informacja od Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej w Janczewie, którą radni otrzymali  

na swoje elektroniczne skrzynki pocztowe. Przewodniczący odczytał nagłówek pisma: 

„Informujemy, że w dniu 6 października 2015 Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej  

w Janczewie wystosowało do firmy Renpro Sp. z o.o. prośbę o przekazanie nazw 

miejscowości w których firma Renpro Sp. z o.o. zrealizowała projekty OZE typu turbiny 

wiatrowe, pismo w załączniku. Z przykrością informujemy, że firma Renpro Sp. z o.o.  

nie udostępniła nam tych informacji”. Przewodniczący oświadczył, że radni mieli możliwość 

zapoznania się z całą treścią pisma poprzez swoje skrzynki elektroniczne.  

 

Przewodniczący Rady przedstawił kolejne pismo, które wpłynęło zarówno  

do Przewodniczącego Rady jak i do pana Wójta, od  Lubuskiego Kuratora Oświaty, w którym 

podejmowana jest kwestia szkoły w Janczewie, odnośnie pani Dyrektor. Przewodniczący 

oznajmił, że temat był podejmowany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu  

i jeżeli radni wyrażają chęć, to Przewodniczący może pismo odczytać, bądź jest możliwość 

zgłoszenia się do Przewodniczącego, w celu zapoznania się lub otrzymania kopi pisma. 

 

Przewodniczący  zawiadomił o kolejnym piśmie od Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej  

w Janczewie w kwestii dementi informacji zawartych w publikacji „Santok energia z natury” 

firmy Renpro Sp. Z o.o. Informacje również radni otrzymali na swoje skrzynki elektroniczne 

pocztowe. Informacja jest obszerna, dlatego Przewodniczący stwierdził, że nie będzie  

jej odczytywał, ale jeżeli radni mają jakieś uwagi to prosi o wypowiedź.  

Radni nie zgłosili żadnych uwag. 

 

W związku z wyczerpaniem kwestii informacji, które wpłynęły do Biura Rady jak i brakiem 

zapytań i wniosków do przedstawionych pism, Przewodniczący oddał głos sołtysom sołectw.  

 

Daria Skorupska sołtys miejscowości Jastrzębnik 

Prośba, aby wójt zwrócił się do Inspekcji Ruchu Drogowego o częstsze kontrole 

miejscowości Jastrzębnik (przekraczana prędkość przez TIR-y i samochody) 
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Paweł Bartczak sołtys miejscowości Baranowice 

Dziury na drodze asfaltowej na Baranowice i na drodze nad kanałem (rozrywa woda) 

Zbigniew Szabała sołtys miejscowości Lipki Małe 

Zgłasza o naprawę tej samej drogi, ale z przedłużeniem od Baranowic do Lipek Małych oraz 

zarwane wszystkie przepusty. Zaniedbanie odnośnie postawionych tylko z jednej strony 

znaków drogowych. Droga wykonana źle, bo była wcześniej remontowana, ale dalej  

się zapada. 

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu przybyłemu na obrady mieszkańcowi z Wawrowa. 

 

Pan Zbigniew Haściło mieszkaniec Wawrowa zgłosił kwestie: 

 Braku lamp oświetleniowych na ul. Sadowej w Wawrowie, prośba  

o ich zamontowanie. 

 Szkody wyrządzane przez dziki, głównie na ww. ulicy – prosi zajęcie  

się tym tematem. 

„Jako mieszkaniec wsi chciałbym zadać pytanie.  Nazywam się Zbigniew Haściło, mieszkam 

w Wawrowie. Chciałbym zadać jedno pytanie istotne dla nas mieszkańców Wawrowa,  

a szczególnie dla mieszkańców ulicy Sadowej. W ubiegłym roku w październiku, kiedy  

był podejmowany budżet sołecki złożyliśmy wniosek, poparty przez ponad 30 osób,  

na piśmie, poddany głosowaniu na zebraniu sołeckim, o przekazanie kwoty 11 tysięcy  

z funduszu sołeckiego na oświetlenie ulicy. To jedyna ulica w Wawrowie, która nie jest 

oświetlona, jedna z najdłuższych ulic. Tak dla informacji Państwa, jest to ulica przy której jest 

najwięcej inwestycji budowlanych, to są domy jednorodzinne. I chcielibyśmy zadać pytanie 

co w tej sytuacji, czy coś się zmieniło, bo do tej pory nie widać żadnych ruchów. Miał  

być plan związany z projektami, miała to być jedna lampa, później więcej lamp. W każdym 

razie efekt jest taki, że koniec roku budżetowego jest, pieniądze prawdopodobnie są, albo  

i nie. Ale chcemy mieć informacje jak ta sprawa wygląda. Po prostu krótkie pytanie i krótka 

odpowiedź, jak sytuacja wygląda i prawdopodobnie jak ona będzie wyglądała w dalszej 

części. Tutaj Państwo sami zauważyliście, że po tej ulicy przemieszczają się samochody 

ciężarowe, samochody przeładowane, samochody osobowe mieszkańców tej ulicy,  

ale nie tylko mieszkańców tej ulicy. Jest to ulica, która jest naprawdę obciążona ruchem 

bardzo mocno, a jest tam coraz więcej domów, w których mieszkają dzieci, które przechodzą 

tą ulicą do przedszkola lub do szkoły, lub na przystanek MZK. I druga sprawa jeszcze, która 

może nie dotyczy bezpośrednio oświetlenia, ale poniekąd też. To jest sprawa szkód jakie 

wyrządzają dziki. To jest coś co było już wielokrotnie poruszane. Mieszkańcy, zwłaszcza  

tej ulicy, odbijają się jak ping pongi od każdego urzędnika, od którego oczekują  

tej odpowiedzi. Dziki są w tej chwili rozzuchwalone, podnoszą siatki w ogrodzeniach.  

I tam, gdzie jest furtka, brama otwarta, dziki urządzają sobie harce na naszych trawnikach. 

Mało tego, nawiązuje teraz do tego oświetlenia, jest niebezpiecznie, ponieważ te dziki chodzą 

po prostu po drodze nieoświetlonej. To są lochy z małymi warchlakami i tych dzików jest  

już, jeżeli nie kilkaset, to kilkadziesiąt na pewno. Dlatego proszę Państwa o podjęcie tego 

tematu i udzielenie nam informacji na oświetlenie i na bezpieczeństwo nasze i naszych 

dzieci”. 

 

Pan Wójt Gminy Józef Ludniewski 

„Szanowni Państwo, temat jest znany bo monituje to bardzo często i w zasadzie na każdym 

spotkaniu ze mną pani radna Rajczyk, czy radny Piotr Goławski. Jeżeli chodzi o oświetlenie 

ulicy Sadowej, to oczywiście były środki przeznaczone z rady sołeckiej na dokumentację.  

Dokumentacja jest na ukończeniu. Taka inwestycja, żeby oświetlić ulicę Sadową to jest koszt 

około 100 tysięcy złotych. Te pieniądze trzeba zabezpieczyć w budżecie, przecież  

tam nie ma żadnej infrastruktury, ani kable nie są doprowadzone, ani nie ma słupów.  

To nie jest niestety tak szybko, że przeznaczyliście Państwo 11 tysięcy na dokumentację  
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i już te słupy lada moment staną. Czyli projekt jest kończony, mam nadzieję, że tutaj  

ze Skarbnikiem znajdziemy te pieniądze, żeby tą inwestycję zrealizować, ale niestety  

nie będzie to w tym roku. Szanowni Państwo, żadne pieniądze nie przepadną, one zostały 

przeznaczone na wykonanie dokumentacji na przygotowanie oświetlenia ulicy Sadowej.  

Tak jak powiedziałem, ta inwestycja ma kosztować około 100 tysięcy złotych. Także niestety, 

może Państwo wyobrażaliście sobie tak, że 11 tysięcy spowoduje, że te lampy już staną. 

Niestety, musicie chwile zaczekać. Ja zdaję sobie sprawę, że tam jest ciemno. A jeżeli 

jesteśmy już przy oświetleniu, to chciałem Państwa poinformować, że jeżeli chodzi  

o doświetlenie Gminy to takich podań mamy z tysiąc. Także samego budżetu by nam  

nie starczyło, żeby zrobić doświetlenie Gminy. Moja propozycja jest taka, zresztą 1 grudnia 

mam zamiar z sołtysami się spotkać, musimy postanowić jakie mamy możliwości finansowe, 

jeżeli chodzi o doświetlenie Gminy i doświetlić te miejsca w poszczególnych 

miejscowościach, gdzie wymagają tego bezwzględnie. Bo pieniędzy nie wystarczy niestety, 

na te wszystkie podania, które wpłynęły do Gminy”. 

 

Głos z sali mieszkanki Wawrowa 

„Ja rozumiem, że to są duże koszty, ale żeby chociaż jedna lub dwie lampy stanęły.  

Bo tam jest bardzo ciemno. Dzieci chodzą do szkoły.” 

 

Przewodniczący Rady 

„Proszę Pani, wnioski już przedstawił mieszkaniec, także jesteśmy obeznani w temacie.  

Pani radna Krystyna jak najbardziej trzyma ręką na pulsie, jeżeli się tylko środki znajdą  

i pan Wójt dojdzie do wniosku, że jest zasadne w tym miejscu”. 

 

Pan Wójt Gminy 

„To jest zasadne, już rozmawialiśmy i mamy to na uwadze, i wiemy, że te lampy  

są tam potrzebne. Tylko jeżeli będzie zaplanowana inwestycja, z tego co wiem, tam ma być 6 

lub 7 lamp, no to nikt nie przyjedzie, z całym szacunkiem i postawi 2 lampy, i odjedzie,  

bo to trzeba zrobić całą infrastrukturę: pociągnąć kabel, postawić słupy, założyć lampy i temat 

zamknąć. A kwestia dzików, to proszę panie Sekretarzu”.  

 

Sekretarz Gminy 

„Mamy umówione z kołami łowieckimi, konsultowaliśmy i opiniowaliśmy kołom łowieckim, 

znaczący wzrost odstrzałów. Odstrzał wzrósł, niemniej jednak dziki się niesamowicie 

rozmnażają i jest ich faktycznie dużo. Można byłoby je wyłapywać i gdzieś wywozić,  

ale to jest tylko wygenerowanie kosztów. Tutaj jak koleżanka mi podpowiada, w terenie 

zabudowanym generalnie odstrzałów prowadzić nie można, ale ja mówię, że koła łowieckie 

na terenie swoich obwodów zwiększyły odstrzały, więc populacja dzików jest ograniczana. 

Natomiast myślę, że jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest zastosowanie straszaków 

chemicznych i straszaków akustycznych, nawet wynajęcie kogoś, kto przez określony  

czas będzie chodził i straszył te zwierzęta, myślę, że w jakiś sposób je się zniechęci.  

To wszystko jest kwestia użytych argumentów dla tych dzików. Jest to problem wielu miast, 

nawet o wiele większych niż miejscowości takie jak Wawrów. Dlatego, proszę Państwa,  

tak jak mówię będziemy starali się poczynić takie starania, żeby dziki straszyć. Ja myślę,  

że jak tutaj przygotujemy określoną ofertę, propozycję działań to przekażemy Pani Rajczyk, 

przekażemy również Państwu”. 

 

Radna Krystyna Rajczyk stwierdziła, że na dzień dzisiejszy nic koło łowieckie nie zrobi,  

bo stanowisko Koła Łowieckiego w Lipkach Wielkich jest takie, że jest prawo, którego  

nie mogą łamać.  

 

Pan Zbigniew Haściło 

„Ale dziki można odławiać i wywozić je do lasu.” 
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Pani Halina Garczyńska  

„Odnośnie dzików, tutaj od pani sołtys otrzymaliśmy odpowiedź, że to jest jednak zabudowa, 

koła łowieckie mają określone, że tam odstrzałów nie ma. Tutaj Pan zgłasza, że mogą  

być odławiane. Tak. Znaleźliśmy jedną firmą w Zielonej Górze, która rzeczywiście zajmuje 

się odławianiem tych dzików. Ale po pierwsze, przez 2 lata w ogóle nie ma szans, żeby  

ta firma przyjęła zlecenie. Po drugie, nie to, że proszę Pana, dzik ma być wywieziony w nasze 

lasy. Dziki muszą być wywiezione na wschód całej Polski, bo jak dzik zostanie wywieziony 

blisko to on i tak wróci. Więc tutaj ewentualnie, tak jak Sekretarz mówi, może się dogadamy  

z kołami, żeby jakoś odstraszali. Tam też żadne koło nie zrobi odstrzału.” 

 

Przewodniczący Rady 

„Szanowni Państwo, temat się nam trochę rozbiega. Znamy tutaj kwestie Państwa, wiemy,  

że jest problem z oświetleniem, problem z dzikami. Tak jak Pan Wójt wspomniał, zajmie  

się tymi kwestiami. Proszę pana Wójta o udzielenie odpowiedzi na pytania sołtysów” 

 

Pan Wójt Józef Ludniwski   

„Zwrócimy się do komendanta o to, żeby te kontrole policji były częstsze. Chociaż  

ja też zwracałem się, żeby od czasu do czasu w Santoku stanęli, bo też te samochody szybko 

jeżdżą. Raz się pokarzą, a później ich nie ma. Ale prośbę taką skierujemy. Jeżeli chodzi  

o dziury, to tak jak tutaj radnemu Tomaszowi odpowiedziałem, postaramy  

się te większe dziury, w jakiś sposób, jakimś kruszywem, załatać.  

Jeżeli chodzi o te przepusty, bo pytał pan sołtys z Lipek Małych, zdaję sobie sprawę,  

że jest ich bardzo dużo i wszystkie są w tragicznym stanie. Bo Pan chyba pyta o te przepusty  

na drodze powiatowej. Cała powiatówka i oczywiście powiat o tym wie, ale szuka pieniędzy, 

bo to są ogromne koszty, co nie zwalnia ich z warunków, żeby nie było wypadków.  

Ale oczywiście, jest to zgłoszone do Zarządu Powiatu Gorzowskiego”. 

 

Ad. 15 porządku obrad 

Zakończenie sesji.  

 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 15
30

 Przewodniczący Rady Gminy 

Santok zamknął obrady XIII Sesji. 

 

 

Protokolant          Przewodniczący Rady 

 

Ewa Konieczna        Damian Kochmański 

 


