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Protokół XIV/2015 

Z XIV Sesji Rady Gminy 

Santok 

30 listopad 2015r. 

 

Proponowany porządek obrad dostarczony z materiałami na sesję: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/94/15 Rady Gminy Santok  

z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek od nieruchomości.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/95/15 Rady Gminy Santok  

z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących 

w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/98/15 Rady Gminy Santok  

z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku  

od środków transportowych.  

6. Zamknięcie obrad.  

 

Ad.1 porządku obrad 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 

 

Otwarcia XIV Sesji Rady Gminy Santok o godz. 10
00

 w Urzędzie Gminy w Santoku, dokonał 

Przewodniczący Rady Gminy Santok Damian Kochmański stwierdzając, że skład Rady  

na dzisiejszym posiedzeniu wynosi 14 radnych. Nieobecny radny Tomasz Skrobański. Lista 

obecności w załączeniu. 

 

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 Radosław Wawrzyniak wniósł o dołączenie do porządku obrad punktu dotyczącego 

interpelacji i wolnych wniosków. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Wójt musi wyrazić zgodę na zmiany w porządku 

obrad, z tej racji, że Sesja została zwoła na Jego wniosek.  

Wójt wyraził zgodę na dodanie punktu do porządku obrad.  

 

W wyniku braku dalszych uwag dotyczących zmiany porządku obrad, Przewodniczący 

przedstawił proponowany porządek obrad ze zmianą tj. jako punkt 6. Interpelacje i wolne 

wnioski i poddał go pod głosowanie.  

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

 

Przyjęty porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/94/15 Rady Gminy Santok  

z dnia 19 listopada 2-15r. w sprawie ustalenia stawek od nieruchomości.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/95/15 Rady Gminy Santok  

z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących 

w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego. 
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5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/98/15 Rady Gminy Santok  

z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych.  

6. Interpelacje i wolne wnioski.  

7. Zamknięcie obrad 

 

Ad.3 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/94/15 Rady Gminy Santok z dnia 19 

listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek od nieruchomości.  

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak.  

Wyjaśnił, że 18 listopada 2015r. weszła w życie nowa ustawa o rewitalizacji, która 

wprowadziła nową stawkę podatku od nieruchomości niezabudowanych, objętych obszarem 

rewitalizacji, od 1 stycznia 2016r.  

W związku z tym, w uchwale znalazł się zapis w paragrafie 1 pkt 1, gdzie dodano literę  

d) o treści: niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie  

z 9 października 2015r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, 

usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, obejmującym wyłącznie te rodzaje 

zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu, w odniesieniu do tych gruntów upłynął 

okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 

- od 1m
2
 powierzchni - 3zł.   

 

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

przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zapytała jaka jest wiarygodność osób, które przygotowują 

projekty uchwał.  

 

Wójt Gminy zauważył, że takie nieścisłości mogą występować, bo jak wspomniał wcześniej 

Pan Skarbnik, zmiana nastąpiła dzień przed podjęciem uchwały. Dodał, że naturalną rzeczą  

są pojawiające się raz na jakiś czas zmiany.  

 

Radna Krystyna Rajczyk podkreśliła, że nie jest to pierwszy raz, kiedy pojawiają  

się nieścisłości związane z uchwałami.  

 

Sekretarz Gminy zobowiązał się do wzmożonego nadzoru nad pracownikami  

w tym zakresie.  

 

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały,  poddał 

go pod głosowanie: 

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 

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

 

Tekst jednolity uchwały nr XIV/101/15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 4 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/95/15 Rady Gminy Santok z dnia 19 

listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie 

podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego. 

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak.  

Poinformował, że zostały wprowadzone 2 zapisy w związku z wejściem w życie wyżej 

wymienionej ustawy, dotyczące obszarów rewitalizacji. Dodał, że Izba Obrachunkowa 
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nakazała usunięcie z wszystkich deklaracji oświadczenia: Oświadczam, że znana mi jest 

odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań, przewidziana w artykule 233 

Kodeksu Karnego,  zgodnie z którym za złożenie fałszywych zeznań grozi kara pozbawienia 

wolności do 3 lat.  

 

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

przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

 

Wobec braku uwag bądź pytań, Przewodniczący Rady odczytał uchwałę, a następnie poddał 

ją pod głosowanie: 

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 

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

 

Tekst jednolity uchwały nr XIV/102/15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 5 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/98/15 Rady Gminy Santok z dnia 19 

listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. 

 

(W trakcie omawiania tego punktu, na salę obrad przybył mieszkaniec Lipek Wielkich  

z zapytaniem, czy może przerwać i oświadczył, że przybył w sprawie postawionego znaku 

drogowego. Przewodniczący Rady poprosił Go, aby chwilę poczekał). 

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak.  

Wyjaśnił, że zmiany dotyczą pisowni załącznika nr 2 i 3, gdzie prawidłowa forma powinna 

być: „Trzy osie i więcej”, zamiast „Trzy osie”.  

 

 

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: 

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

 

Tekst jednolity uchwały nr XIV/103/15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 6 porządku obrad 

Interpelacje i wolne wnioski.  

 

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

z czym prosi o wolne wnioski.  

 

Radny Radosław Wawrzyniak poinformował, że chciał podjąć taki sam temat jak przybyły 

mieszkaniec na posiedzenie, w związku z czym, jeżeli będzie zgoda i wola 

Przewodniczącego, to można poprosić mieszkańca. 

 

Przewodniczący Rady zgadza się i uważa, że radny może wprowadzić do tematu,  

a mieszkaniec będzie jako osoba wspomagająca, któremu wyjaśni się, że wprowadzenia 

dokona radny Radosław Wawrzyniak. 
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Radny Stanisław Tokarski wnosi, aby najpierw wysłuchać radnego Radosława 

Wawrzyniaka a dopiero zaprosić mieszkańca, a radny Arkadiusz Witczak dodał, że mogą 

być jeszcze inne zapytania radnych. 

  

Przewodniczący Rady nie widział problemu, aby mieszkaniec uczestniczył, ale jak jest taka 

wola to prosi, aby radny wprowadził do tematu. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak stwierdził, że doszły do niego informacje o postawieniu 

znaku zakazu ruchu na ul. Nowej w Lipkach Wielkich z tabliczką, że nie dotyczy 

mieszkańców, bez sprecyzowania, czy dotyczy to mieszkańców samej ulicy,  

czy mieszkańców miejscowości, natomiast mieszkańcy zinterpretowali to tak, że jakby zakaz 

dotyczył wszystkich mieszkańców oprócz tych z ul. Nowej. Wyborcy przychodzili z pretensją 

do radnego, a ani radni z Lipek Wielkich ani sołtys nie byli powiadomieni o takich 

działaniach i nikt ich nie pytał o opinię w kwestii postawienia znaku, a wręcz byli zaskoczeni.  

Radny poinformował, że mieszkańcy przypisują zaistniałą sytuację panu zastępcy wójta, gdyż 

mieszka na tej ulicy. Radny stwierdził, iż wie o wielu drogach, które są nieutwardzone  

i w dziurach, ale większość ludzi wybrała tą drogę jako alternatywną do dojazdu z dziećmi  

do szkoły, omijając niebezpieczną drogę nr 158, przy której były wypadki śmiertelne. 

Obecnie jest taka sytuacja, że nie ma objazdu i trzeba byłoby jechać w głąb ulicy Polnej  

i dalej. Ludzie są zbulwersowani tym, że droga stała się drogą prywatną dla kilkunastu 

mieszkańców. Na zakończenie radny stwierdził, że każdy ma swoje racje i każdemu chodzi  

o bezpieczeństwo dzieci, ale był zdumiony tym, że mieszkańcy mówią o jeżdżących tą drogą 

tirach, czy autobusach. 

 

Radny Arkadiusz Witczak wypowiedział się, że nie jeżdżą tam żadne ciężarówki. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak uważa, że nieświadomość ludzka spowodowała zamęt,  

a wystarczyło pod znakiem dodać tabliczkę, że nie dotyczy mieszkańców Lipek Wielkich.  

Z kolei skoro znak nie dotyczy mieszkańców Lipek Wielkich, to nie jest on potrzebny,  

bo nikt np. z Gorzowa czy  Wawrowa nie będzie przejeżdżał tą ulicą, skoro ma obok drogę 

wojewódzką. Radny uważa, że postawienie znaku wprowadziło tylko niepotrzebne 

zamieszanie, dyskusje i oczernianie się. Twierdzi też, że trzeba sprawę doprowadzić  

do sensownego końca i zastanowić się, bo  ten znak w obecnym stanie nie ma racji bytu.  

 

Radny Arkadiusz Witczak dodał, że na ulicy Polnej w Lipkach W. też postawiono  

w tym czasie znak zakazu ruchu dla pojazdów ciężarowych. Oświadczył też, że zgłosiły  

się do Niego dwie osoby z uwagą, że pan Biłas jeździ ciężarówkami pod domem i pękają  

im domy. Radny uważa, że teraz wszyscy zaczynają się zgłaszać o postawienie znaku, bo nikt 

nie chce, żeby pod domem jeździły im samochody.   

 

Przewodniczący Rady poprosił mieszkańca Lipek Wielkich i powiadomił Go, że radny 

Radosław Wawrzyniak przedstawił w szczegółach na czym polega kwestia postawienia znaku 

z zakazem ruchu.  

 

Mieszkaniec Lipek Wielkich przekazał w swojej wypowiedzi, że jest zameldowany  

na ul. Nowej, a Jego narzeczona jest zameldowana w Warszawie i obecnie jak przyjeżdża  

nie może wjechać na jego posesję, natomiast dzieci, które jadą np. z Jastrzębnika rowerami  

do szkoły, też nie mogą przejechać tą drogą. Mieszkaniec zauważył też, że znaki zatwierdza 

Wydział Dróg w Starostwie, a nikt w Starostwie na ten temat nic nie wiedział. 

 

Wójt Gminy Józef  Ludniewski zapoznał wszystkich z pismem, które wpłynęło  

od Dyrektora ZS w Lipkach Wielkich, gdzie dyrektor zwraca się z prośbą o wyłączenie  

z ruchu ul. Nowej od nr 2 do skrzyżowania, motywując to tym, że jest to droga prowadząca 

do szkoły, nie posiadająca chodnika i pobocza i stanowi zagrożenie dla uczniów  

oraz pieszych poruszających się po niej. Doszły też informacje do Wójta, że przyjeżdżają  
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na tą ulicę osoby z innej miejscowości i urządzają tam sobie rajdy samochodowe.  

Wójt wyjaśnił, że zakaz ruchu nie dotyczy mieszkańców Lipek, a narzeczona 

wypowiadającego się mieszkańca może dojechać do posesji. 

 

Mieszkaniec Lipek stwierdza, że postawiony znak można różnie interpretować, natomiast 

pani dzielnicowa powiedziała sąsiadom, żeby się nie martwić i że będą na to „przymykać 

oko”. Mieszkaniec nie jest jednak do tego przekonany, bo jest to wykroczenie drogowe  

i jak będzie stał inny policjant to na pewno będzie kara.  

 

Wójt Gminy poinformował, że wpłynęła także prośba od mieszkańców ulicy Nowej  

o podobnej treści, jak od dyrektora Szkoły. W tym miejscu wójt odczytał pismo. 

Reasumując wójt stwierdził, że  faktycznie jest to odcinek uciążliwy dla mieszkańców, jeżeli 

chodzi o utwardzenie tej drogi i myśli, że chodzi tu głównie o położenie asfaltu.  

Wskazał, że będzie to zrobione w momencie, kiedy zostanie położona kanalizacja, a znak  

tak jak już wójt powiedział, został położony na prośbę szkoły i na prośbę mieszkańców.  

Nie dotyczy to mieszkańców Lipek.  

 

Na zapytanie mieszkańca Lipek Wójt  odpowiedział, że rozmawiał w dniu dzisiejszym  

z Naczelnikiem Wydziału Dróg Powiatowych i wszystkie pisma poszły do starostwa. 

 

Mieszkaniec oświadczył, że także rozmawiał dzisiaj z Naczelnikiem Wydziału Dróg 

Powiatowych i usłyszał odpowiedź, że nie otrzymali żadnych pism.  

Mieszkaniec okazał swoje niezadowolenie z tego, że jest odsyłany od jednej osoby do drugiej 

oraz na końcu do starostwa a starostwo z powrotem do urzędu gminy. 

Uważa, że droga powinna być prawidłowo oznakowana i znak postawiony prawidłowo.  

Na zakończenie wypowiedzi stwierdził, że ma wielki szacunek do Pana Wójta, ale coś  

ze znakiem trzeba zrobić.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że problem jest znany, został naświetlony i wszyscy chcą 

znaleźć możliwość wyjścia z tej sytuacji. 

 

Wójt uważa, że znak należy uzupełnić, jeżeli jest problem z dojazdem do posesji przez osoby 

niezamieszkujące Lipki.  

 

Radny Radosław Wawrzyniak proponuje, jeżeli dopuszczają to przepisy, postawić tabliczkę 

pod znakiem: nie dotyczy mieszkańców Lipek Wielkich i dojazdu do posesji ulicy Nowej.  

Radny jest zbulwersowany tym, że nikt nie rozmawiał na ten temat z przedstawicielami 

wyborców, a o działaniach Gminy dowiaduje się jako ostatni. Nie wiedział sołtys i radni  

z tego terenu, a jak twierdzi, wystarczyło zapytać. Radny zarzucił Wójtowi, że nie liczy  

się z ich zdaniem.   

 

Wójt Gminy oświadczył, że liczy się ze zdaniem mieszkańców i jest to dla niego 

najważniejsze oraz, że ma czas dla mieszkańców, i można do Niego się dostać, a spotkania  

ze sobą nikomu nie odmawia. Zgadza się natomiast z tym, że znak został postawiony 

niefortunnie i myśli, że tabliczka: nie dotyczy mieszkańców i dojazdu do posesji załatwi 

problem.  

 

Radny Radosław Wawrzyniak proponuje dopisać  także „Lipek Wielkich”, bo nie każdy 

umie dobrze zinterpretować zapis. 

 

Radny Stanisław Tokarski uważa, że podstawy do postawienia tego znaku były i są, o czym 

świadczą złożone pisma, w związku z którymi Wójt musiał podjąć decyzję i wg radnego 

decyzja była słuszna. Radny uważa też, że konsultacja z mieszkańcami, odnośnie postawienia 

znaku, czy też nie postawienia, nie jest potrzebna. Wpłynęły dwa pisma i pracownik, który  

za to odpowiada doszedł do wniosku, że taki znak ma stać. Jest to droga gminna i zarządca 
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drogi decyduje o postawieniu znaku. Konsultacja wg radnego mogłaby być, gdyby nie było 

żadnego pisma w tym temacie. 

 

W tym momencie nastąpiła wymiana zdań między mieszkańcem, a radnym Stanisławem 

Tokarskim, o to kto podpisał pisma, ile osób i jakie inne drogi dojazdowe są do szkoły  

w Lipkach, po czym Przewodniczący Rady podsumował, że doszło już do konsensusu  

i temat został wyjaśniony. 

 

Radna Irena Furmańska zaproponowała, aby zakończyć temat. Zostało ustalone co trzeba 

dodać do postawionego znaku i w związku z tym uważa, że temat jest zakończony.   

 

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych czy mają jeszcze jakieś wolne wnioski. 

 

Sekretarz zwrócił się o ustalenie spotkania w sprawie projektu nowego Statutu Gminy. 

 

Ustalono z Przewodniczącym Komisji Statutowej Tomaszem Helickim, oraz członkami 

Komisji, że Komisja statutowa zbierze się 8 grudnia 2015r. o godz. 14 w UG w Santoku.  

 

Radny Piotr Goławski przedstawił sytuację ul. Sadowej w Wawrowie, gdzie jest zakaz 

wjazdu samochodów powyżej 20 ton. Wyjaśnił, że jest to część Wawrowa, która się bardzo 

mocno rozwija, a nie może tam wjechać żaden sprzęt z dostawą.  

 

Radny Krystyna Rajczyk zauważyła, że znaki tam są postawione na prośbę mieszkańców. 

 

Wójt proponuje, aby dodać napis, że nie dotyczy placu bodowy, czy dojazdu do placu.  

 

Radny Stanisław Tokarski uważa, że skoro ustawiany jest znak, to znaczy, że stan 

techniczny droga nie pozwala na takie obciążenie, takimi pojazdami. Stwierdza, że ten kto 

chce dojechać na budowę może wozić np. po 10 ton kilka razy. Według radnego nawierzchnia 

tej drogi nie wytrzyma obciążenia 20 ton i znaku nie powinno się zmieniać. 

 

Radny Piotr Goławski proponuje zrobić drogę jednokierunkową, bo nie mieszczą się tam  

2 auta. 

 

Radny Stanisław Tokarski uważa, że jeżeli auto wjedzie na pobocze to wszystko poobrywa 

i zniszczy drogę. 

 

Ad. 7 porządku obrad 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 11 zamknął obrady XIV 

Sesji Rady Gminy Santok.  

 

Protokolant        Przewodniczący Rady 

 

Ewa Konieczna       Damian Kochmański 


