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Protokół Nr III/2014 

z III Sesji Rady Gminy 

S a n t o k 

22 grudzień 2014r 

 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji 

Mieszkaniowej. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Santok na lata 2014-2032-

aktualizacja”. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania 

dofinansowania na usuwanie, transport i utylizację azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Santok. 

7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. 

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. 

9. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej  

ds. komunalizacji mienia gminnego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Santok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok 

na rok 2014. 

12. Interpelacje i zapytania radnych. 

13. Informacje i wolne wnioski. 

14. Zakończenie sesji. 

 

Ad.1 porządku obrad 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

 

Otwarcia III Sesji Rady Gminy Santok w Gminnym Ośrodku Kultury  

w Santoku o godz.14
00

 dokonał Przewodniczący Rady Gminy Santok Andrzej 

Szymczak. 

Na stan ogólny 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych (nieobecny radny: 

Piotr Goławski). 

Lista obecności radnych i gości zaproszonych w załączeniu do protokołu. 
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Ad.2 porządku obrad 

Ustalenie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady zwrócił się o wykreślenie z porządku obrad w punkcie  

9 wyrazu „gminnego”, zgodnie z poprawioną wersją uchwały. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad z poprawką, 

przyjmując go jednogłośnie – 14 za.  

 

Ad.3 porządku obrad 

Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak nie ma uwag do samego protokołu, ale wnosi  

aby utrzymać formę zapisu głosowania jak w poprzedniej kadencji rady, to 

znaczy kto jak głosował. Daje to przejrzystość przebiegu obrad. 

 

Przewodniczący Rady – wniosek jest zasadny. Będziemy wskazywać kto jest 

przeciw i kto się wstrzymał od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół z I Sesji, który przyjęto 

jednogłośnie – 14 za. 

 

Ad.4 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 

 

Radny Ireneusz Kucner (Przewodniczący Komisji ds. Rodziny  

i Bezpieczeństwa) przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.  
 

Przewodniczący Rady przedstawił treść uchwały i poddał ją pod głosowanie: 
 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami:  

14 za. Obecnych na sesji 14 radnych. Ustawowy skład rady 15 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr III/11/14 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.5 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Santok na lata 2014-2032-aktualizacja”. 

 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki  

i Rolnictwa) – przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 
 

Przewodniczący Rady przedstawił treść uchwały i poddał ją pod głosowanie: 
 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami:  

14 za. Obecnych na sesji 14 radnych. Ustawowy skład rady 15 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr III/12/14 stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad.6 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania 

dofinansowania na usuwanie, transport i utylizację azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Santok. 

 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki  

i Rolnictwa) – przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

Komisja przyjęła jedną poprawkę w „postanowieniach końcowych” regulaminu 

odnośnie terminu składania wniosków, przedłużając termin do 15 stycznia 

2015r.  
 

Przewodniczący Rady poddał treść uchwały pod głosowanie z poprawką 

wprowadzoną przez Komisję Budżetu Gospodarki i Rolnictwa: 
 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami:  

13 za. Obecnych na sesji 14 radnych. Obecnych podczas głosowania 13 radnych 

(salę obrad opuścił chwilowo radny Tadeusz Boczula, nie biorąc udziału  

w głosowaniu). Ustawowy skład rady 15 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr III/13/14 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.7 porządku obrad 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2015 rok. 

 

Radny Ireneusz Kucner (Przewodniczący Komisji ds. Rodziny  

i Bezpieczeństwa) przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.  
 

Przewodniczący Rady poddał treść uchwały pod głosowanie: 
 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami:  

14 za. Obecnych na sesji 14 radnych. Ustawowy skład rady 15 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr III/14/14 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.8 porządku obrad 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. 

 

Radny Ireneusz Kucner (Przewodniczący Komisji ds. Rodziny  

i Bezpieczeństwa) przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.  
 

Przewodniczący Rady poddał treść uchwały pod głosowanie: 
 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami:  

14 za. Obecnych na sesji 14 radnych. Ustawowy skład rady 15 radnych. 
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Tekst jednolity uchwały nr III/15/14 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.9 porządku obrad 

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej  

ds. komunalizacji mienia. 

  

Przewodniczący Rady przedstawił treść uchwały i poddał ją pod głosowanie: 
 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami:  

14 za. Obecnych na sesji 14 radnych. Ustawowy skład rady 15 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr III/16/14 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.10 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Santok. 

 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki  

i Rolnictwa) – przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak – proponuję ująć zmiany w statucie, o których 

mówiłem na początku odnośnie zapisywania wyników głosowania  

i na następnej radzie podjąć te tematy razem.  

 

Przewodniczący Rady – myślę, że należałoby obecnie przegłosować ten 

projekt uchwały, następnie powołać komisje doraźną do zmian w statucie  

i wtedy wprowadzić te zmiany, o których mówił pan radny i inne zmiany 

miedzy innymi uściślić ilość osób w komisjach, doprecyzować w jakich 

obszarach komisje przedstawiają swoje opinie. Jest więcej takich obszarów, 

które należałoby w statucie zmienić, dlatego obecnie zgodziliśmy się poddać 

pod obrady tylko ten projekt a komisję powołać w późniejszym terminie  

i wprowadzić tekst jednolity statutu.  

 

Radny Tadeusz Boczula –zadał pytanie do obecnego na sesji radcy prawnego 

Pana Tomasza Wojcieszyńskiego- czy jest wystarczająca opinia Komisji 

Budżetowej do podjęcia uchwały o zmianach w statucie gminy, czy nie powinna 

być to opinia komisji doraźnej powołanej przez radę do zmian statutu. 

 

Radca Pan Tomasz Wojcieszyński 
Odnośnie Komisji do zmian, to statut tego nie reguluje i ustawa o samorządzie 

gminnym też nie zawiera regulacji w tym zakresie. Uważam, że ta opinia może 

być wystarczająca dla tej zmiany, bo nie widzę innego uzasadnienia  

w przepisach. 
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Radny Tadeusz Boczula – uważam, że są wątpliwości gdyż ustawa  

o samorządzie mówi o powołaniu komisji doraźnej i nasz statut także,  

do regulowania uchwałami.  

 

Radca pan Tomasz Wojcieszyński – ustawa o samorządzie gminnym w art.21 

mówi : „rada gminy może powoływać ze swego grona stałe i doraźne komisje 

do określonych zadań ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Nie 

znajduję zapisu, że musi być powołana komisja. Nie widzę przeszkód aby 

podjąć tą zmianę. Gdyby zmiany były szersze to wtedy bardziej celowe byłoby 

powołanie komisji doraźnej. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak – ta zmiana, o której teraz dyskutujemy nie jest 

aż tak bardzo znacząca i myślę, że nie będzie nam przeszkadzało aby działać  

na podstawie starego statutu, dlatego wnioskuję w związku z wątpliwościami  

o odłożenie uchwały na następny termin. 

 

Przewodniczący Rady – jeżeli zgłasza pan wniosek formalny o wycofanie 

uchwały, to taka zmiana mogła być zgłoszona na początku obrad. Porządek 

obrad został zatwierdzony a my możemy głosować obecnie nad przyjęciem 

uchwały. Jeżeli uchwała nie zostanie przyjęta, wówczas przy kolejnej uchwale 

możemy uwzględnić to co pan zgłosił. 

 

Radny Tadeusz Boczula – rada gminy może w każdej chwili na sesji zmienić 

porządek obrad i ta propozycja jest wnioskiem formalnym do przegłosowania. 

Porządek obrad zmienia się bezwzględną większością głosów ustawowego 

składu rady. 

 

Radna Krystyna Rajczyk – komisja budżetowa przyjęła jednogłośnie 

proponowany projekt uchwały i pan radny Boczula był za czy przeciw? 

 

Radny Tadeusz Boczula – ja nie jestem na przesłuchaniu tylko na sesji rady 

gminy a jak będę miał potrzebę wypowiedzenia się, to się wypowiem. 

 

Radna Krystyna Rajczyk - był pan na komisji czy nie? 

 

Radca Tomasz Wojcieszyński art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym 

mówi: rada może wprowadzić zmiany do porządku obrad bezwzględną 

większością  ustawowego składu rady. Sam przepis nie określa momentu kiedy 

ma to nastąpić. Spotkałem się z różnymi komentarzami. Osobiście uważam,  

że powinno się to odbyć na początku obrad. Moja sugestia jest taka, że najdalej 

idącym wnioskiem jest głosowanie pod uchwałę. 

 

Radny Tadeusz Boczula - uchwała ani porządek obrad nie jest wnioskiem.  

Jest wniosek formalny i jeżeli będzie wniosek przeciwstawny to głosuje się 

najdalej idący. 

 



6 
 

Radca Tomasz Wojcieszyński – mówiąc o wniosku miałem na myśli to, że 

państwo przyjęliście w porządku obrad głosowanie nad uchwałą i jest to najdalej 

idące. 

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem formalnym 

radnego Radosława Wawrzyniaka – kto jest za wykreśleniem z porządku obrad 

uchwały w sprawie zmian w statucie gminy Santok: 

Za wnioskiem głosowało – 2 radnych, przeciw – 10 radnych, wstrzymało się – 2 

radnych. 

Przewodniczący stwierdził, że wniosek radnego Radosława Wawrzyniaka nie 

został przyjęty. 

 

Radny Tadeusz Boczula – mogę odpowiedzieć radnej Pani Krystynie,  

że zagłosowałem tak jak na komisji ale stawiałem na komisji problem, czy 

komisja nie mająca w swoich obowiązkach podejmowania rzeczy formalno-

prawnych może tą uchwałę opiniować. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił treść uchwały w sprawie zmian w statucie 

gminy Santok i poddał ją pod głosowanie: 
 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami:  

12-za, 0-przeciw, 2 wstrzymujące (radni: Radosław Wawrzyniak, Arkadiusz 

Witczak). Obecnych na sesji 14 radnych. Ustawowy skład rady 15 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr III/17/14 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.11 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 

2014. 

 

Skarbnik Gminy Wanda Jurek omówiła zmiany w działach i rozdziałach.  

 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki  

i Rolnictwa) – przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

Podkreślił, że kwota na program polityki społecznej jest w części dotowana  

z środków unijnych. Jeżeli chodzi o pokrycie dotacji na przedszkola, to chodzi 

tu o dzieci, które uczęszczają z naszej gminy do przedszkoli w Gorzowie. 

Tamten samorząd zwrócił się do nas o kwotę 52 tys.zł. Myślę, że nasz urząd 

gminy też będzie się zwracał do innych samorządów, bo część naszych dzieci 

też jest w przedszkolach poza naszą gminą i może koszty się trochę wyrównają. 

W przyszłym roku też trzeba zaplanować takie wydatki, ustalić ilość dzieci  

od nas, które przebywają w innych samorządach. Z działu drogi przesuwamy  

na dział oświata i wychowanie w celu pokrycia tych kosztów.  

 

Radny Tomasz Skrobański – czy te pieniądze 52 tys.zł. zostały zabrane  

z bieżącego utrzymania, zabrane z inwestycji czy są oszczędnością przetargową.  
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Skarbnik Wanda Jurek – umowa była zawarta na rok, na kwotę 200.000 zł.,  

z terminem rozliczenia jej do końca listopada, na remont dróg bieżących.  

W pierwszym półroczu było 100.000 i w drugim 100.000 zł. Środki zostały  

i mogliśmy je przesunąć na zadanie, które wyszło nagle. Nie było planowane. 

 

Radny Tomasz Skrobański – rozumiem, że został rozpisany przetarg, firma 

wygrała, realizowała zadanie i są to środki z bieżącego utrzymania dróg 

gruntowych? 

 

Skarbnik – tak. 

 

Radny Tomasz Skrobański - czy wykonawca mimo potrzeby nie realizował, 

czy po prostu nie zgłosił się i nie skończył pewnych rzeczy. 

 

Pan Józef Szurgot (Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego w UG 

Santok) – część nie została zrobiona, wykonawca się nie wywiązał, były też 

przeszkody z uwagi na warunki pogodowe. 

 

Radny Tomasz Skrobański – kiedy zawarto umowę, w jakim miesiącu? 

 

Pan Józef Szurgot – wiosną 

 

Radny Tomasz Skrobański – warunku pogodowe na wiosnę były idealne  

a drogi gruntowe nie zostały zrealizowane. 

 

Pan Józef Szurgot – wiosną to co było zaplanowane to robiono a jesienią nie 

wszystkie wymagały remontu. 

 

Radny Tomasz Skrobański – rozumiem, że nie było potrzeby remontowania. 

 

Przewodniczący Rady – kończymy dyskusje bo wychodzimy poza temat. 

Będzie można o tym porozmawiać w zapytaniach radnych w kolejnym punkcie. 

Przewodniczący Rady przedstawił treść uchwały i poddał ją pod głosowanie: 
 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami:  

11-za, 1-przeciw (radny Tomasz Skrobański), 2-wstrzymujące (radni: Radosław 

Wawrzyniak, Arkadiusz Witczak). Obecnych na sesji 14 radnych. Ustawowy 

skład rady 15 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr III/18/14 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad.12 porządku obrad 

Interpelacje i zapytania radnych. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że nie wpłynęły do niego żadne 

interpelacje radnych w związku z czym przystępujemy do realizacji zapytań. 

Zapytania radnych 

 

Radny Tomasz Skrobański – uważam, że mamy tyle dróg do remontu, że te 50 

tys.zł. spowodowałoby w niektórych miejscowościach polepszenie jakości dróg. 

Mogliśmy w sposób racjonalny wykorzystać te pieniądze, dlatego tłumaczenie 

warunkami pogodowymi nie satysfakcjonuje mnie. 

 

Radny Arkadiusz Witczak – jako sołtys wielokrotnie zgłaszałem potrzebę 

naprawy drogi ul. Łąkowej w Lipkach Wielkich. Samochód, który wywozi 

nieczystości dojeżdża tylko do połowy ulicy i dalej nie może bo tonie. Mówiono 

mi, że trzeba dowieźć kruszywa, wykorytować i utwardzić. Nie dowieziono 

kruszywa tylko piach czy pospółkę i jest gorzej niż było, bo nie zastosowano 

odpowiedniego materiału. Tłumaczenie jest bez sensu bo ludzie znowu będą  

do mnie mówić, że śmieci będą rzucać do rowu. Wiele jest takich problemów. 

Może dobrze, że zostały środki, bo można je wydatkować na to, co gdzieś tam 

„z kapelusza wyskoczyło” i trzeba pokryć ale nie rozumiem sprawy naprawy 

dróg. Wielokrotnie zgłaszałem panu Żelaznemu i panu Szurgotowi, także  

na sesjach rady stawiałem problem. W dalszym ciągu nie zostało nic zrobione  

w sprawie ul. Łąkowej. 

 

Wójt Józef Ludniewski – ze sprawami dróg zawsze są i będą problemy. 

Zrobimy wszystko aby były naprawiane. Trudno mi się tłumaczyć, dlaczego  

u poprzednika zostały środki ale dobrze że zostały, bo byłby problem aby 

zapłacić za przedszkola. Mamy sytuacje zastaną i nic w tym momencie nie 

zrobimy. 

 

Radny Stanisław Tokarski – Nie powinien pan radny takich słów używać,  

bo nie jest to „coś z kapelusza”. Zmiany w budżecie są bardzo ważne, są to 

wydatki bieżące i muszą się środki na to znaleźć. Grozi to nawet przerwaniem 

jakiejś inwestycji drogowej, aby środki na pokrycie przedszkoli się znalazły. Jak 

coś zostaje w działach to przesunięcia muszą być. Takich przesunięć jeszcze 

może być do końca roku kilka. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego zaplanować 

bo takie wydatki mogą nastąpić w każdej chwili. Nawet może być przerwanie 

jakiejś inwestycji po to, aby zrealizować wydatki bieżące. Innego wyjścia nie 

ma. 

 

Radny Arkadiusz Witczak – przepraszam, ale czy ja obraziłem pana?  

Ja podałem przykład, że taka niespodzianka nam wyskoczyła, że musimy 

wydatkować pieniądze i że dobrze, że te pieniądze są, ale chyba nie obraziłem 

nikogo. 

 

Radny Stanisław Tokarski – w tym momencie to nie ale jak pan mówi,  

że „z kapelusza”? 
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Radny Arkadiusz Witczak- nie rozumiem o czym pan teraz mówi. 

 

Przewodniczący Rady - proszę zakończyć dyskusje na ten temat, bo nie ma po 

co tego wątku kontynuować. Czy są inne pytania do pana wójta? 

W związku z tym, że nie zgłoszono więcej pytań Przewodniczący Rady zamknął 

punkt 12 porządku obrad. 

 

Ad. 13 porządku obrad 

Informacje i wolne wnioski. 

 

W ramach tego punktu wypowiedzieli się: 

 

Sołtys Jerzy Klimczak (sołectwo Santok) 

 Wnosi o dostarczanie projektów uchwał dla sołtysów tak jak dla radnych. 

Twierdzi, że ustawa sejmowa reguluje, że sołtysi mają dostawać projekty 

uchwał na sesję. 

 Wnosi o pozostawienie przez wykonawcę kamienia, który jest obecnie 

zabierany z dróg w Santoku podczas realizacji zadania. Uważa,  

że kamień ten należy do gminy i można go wykorzystać. 

 Sprawa nasypu przy posesji                   – wnosi o poszerzenie pasa drogi.   

 Uważa, że w naszej gminie rada uchwaliła za duży podatek rolny w wys. 

57 zł za 1 dt. Proponuje obniżenie na 40 zł. ewentualnie na 42 zł. 

 

Sołtys Krystyna Podsiadło (sołectwo Janczewo) – jest czas świąteczny, 

wybaczenia, przeprosin, życzeń. Ostatnia kampania wyborcza była straszna, 

prowadzona przez niektóre osoby. Proszę pana Witczaka, aby przeprosił 

wszystkie osoby, które obraził w kampanii. Ja Ci wybaczam ale uważam, że nie 

możesz przejść do porządku dziennego. Radny to pełnienie obowiązków 

radnego. Składałeś ślubowanie, więc chcę abyś wziął sobie do serca  

to co ślubowałeś, abyś nie obrażał sołtysów i innych. 

 

Radny Arkadiusz Witczak – nie wiem o czym pani mówi. Nigdy nie 

wypowiadałem się w Internecie. Nigdy nie mówiłem nic na pani temat. 

Mówiono mi, że pani mówiła, iż jeździłem po Janczewie i robiłem tam 

kampanie. W Janczewie nie zajechałem do żadnego domu. Po rozmowie  

z obecnym panem wójtem, grubo przed wyborami i panią Krystyną Rajczyk 

zaprzestałem jakichkolwiek wypowiedzi. Może coś mi się wyrwało z kimś  

w jakiejś rozmowie prywatnej. Uważam, że niesłusznie mnie pani ocenia.  

Tyle jadu co zostało wylane wszędzie nie może pani do mnie kierować. Czuję 

się urażony. 

 

Przewodniczący Rady – nie będziemy kontynuować tej dyskusji, bo to nie jest 

miejsce. 
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Radny Arkadiusz Witczak - czy pani nie rozumie tego, że ktoś specjalnie 

może takie rzeczy rozpowiadać, żeby kogoś zniesławić? 

 

Przewodniczący Rady – panie Arku przywołuję pana do porządku, kończymy 

dyskusje na ten temat. 

 

Sołtys Grzegorz Jatczak (sołectwo Płomykowo) – dostał pismo  

z wodociągów, w związku z czym zadaje pytanie, gdzie mieszkańcy mają 

podpisywać umowy, czy w Gorzowie.  

 

Wójt Józef Ludniewski 

 Jeżeli chodzi o kamień, rozmawialiśmy z panem sołtysem, z radą 

parafialną. Oczywiście zgadzam się z tym, że ten kamień należy do naszej 

gminy i on musi u nas zostać. Rozmawiałem z panem Tokarczukiem, 

musi się skontaktować z generalnym wykonawcą, zobaczyć jaka jest 

zawarta umowa ale jestem zdania, że kamień powinien u nas zostać  

i myślę, że tak się stanie. 

 Jeżeli chodzi o nasypy, trzeba jeszcze z panem Szurgotem ustalić,  

bo twierdzi, że jest tam za wąsko położony krawężnik i trzeba zajrzeć  

w projekt, bo wykonawca opiera się na bazie projektu i tak realizuje. 

Jeżeli jest to na etapie budowy to myślę, że zawsze można skorygować. 

 

Przewodniczący Rady - czy jest obowiązek aby sołtysi dostawali również 

projekty uchwał. Pytanie do radcy. 

 

Radca Tomasz Wojcieszyński – zawiadamianie sołtysów o sesjach rady gminy 

stanowi art. 37a ustawy o samorządzie gminnym – „przewodniczący organu 

wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w pracach rady 

gminy na zasadach określonych w statucie gminy, bez prawa udziału  

w głosowaniu. Przewodniczący rady gminy jest każdorazowo zobowiązany  

do zawiadamiania na takich samych zasadach jak radnych, przewodniczącego 

organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji rady gminy. Przepis 

wyraźnie mówi o zawiadamianiu i nie wiąże się z obowiązkiem przesyłania 

uchwał. To jest temat na przyszłość dla komisji, która ewentualnie miałaby 

wprowadzać zmiany do statutu. 

 

Przewodniczący Rady – myślę, że można przekazywać projekty uchwał 

sołtysom razem z zawiadomieniem o sesji, jeżeli dotyczą danej miejscowości 

jak np. nadanie nazwy ulicy czy inny temat, gdzie uchwała jest bezpośrednio 

związana z danym sołectwem. 

 

Sekretarz Gminy Józef Kowalicki – odnośnie GM-6. Takie pismo do nas nie 

dotarło, musimy się z nim zapoznać, porozmawiać z PWiK i ustalić zasady 

współpracy. Na pewno mieszkańcy nie będą jeździć na podpisywanie umów. 

Musimy skontaktować się z PWiK i wyjaśnić. 
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Radca Tomasz Wojcieszyński – umowy odnośnie dostawy wody  

i odprowadzanie ścieków są zawierane z PWiK ale to nie oznacza,  

że mieszkańcy będą musieli jechać do Gorzowa. Gmina jako wspólnik spółki 

PWiK doprowadzi do sytuacji takiej, że ktoś ze spółki przyjedzie i zawrze 

umowę. 

 

Sołtys Jerzy Klimczak – należałoby zrobić zebranie wiejskie i ludziom 

wyjaśnić. Część majątku przeszła do PWiK. Chodzi też o przyłącza, które będą 

robione. W Santoku jest potrzebne spotkanie na ten temat. PWiK też powinno 

brać udział oraz wójt. Wyjaśnić jak będą robione przyłącza i kiedy.  

 

Sołtys Artur Nosek (sołectwo Górki) – jakie są szanse na budowę sali albo 

świetlicy w Górkach lub chociaż postawienie kontenera. 

 

Wójt Józef Ludniewski – projekt budżetu na 2015 jest zamknięty ale  

w przyszłości pomyślimy o tym.  

 

Przewodniczący Rady – odczytał pismo, które wpłynęło od Pana Lechosława 

Biziela dotyczące ponowienia propozycji nowelizacji Statutu Sołectwa Lipki 

Małe (tekst stanowi załącznik do protokołu). 

Przewodniczący przekazał pismo do rozpatrzenia wójtowi oraz wnosi  

o sporządzenie kserokopii otrzymanego pisma i przekazanie kompletów  

na następną sesję dla radnych. 

 

Następnie zostały złożone życzenia świąteczne.  

 

Ad. 13 porządku obrad 

Zakończenie sesji. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad o godz. 15
20

 Przewodniczący Rady 

zamknął obrady III Sesji Rady Gminy Santok. 

 

 

Protokolant        Przewodniczący Rady Gminy 

 

Ewa Konieczna              Andrzej Szymczak 

 

 

 


