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Protokół Nr IV/2015 

z IV Sesji Rady Gminy 

S a n t o k 

29 styczeń 2015r 

 

 
Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z II i III Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2015: 

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej, 

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

c) przedstawienie opinii Komisji Rady, 

d) dyskusja nad projektem i głosowanie uchwały. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Santok na lata 2015-2020. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ceny wody dostarczanej za 

pośrednictwem zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej 

położonej w obrębie Wawrów. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji  

z mieszkańcami Lipek Małych w zakresie projektu nowego statutu sołectwa. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uznanie lasów 

Nadleśnictwa Karwin w Drezdenku za ochronne. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 

zagospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Santok na lata 2015-2019. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia stałej Komisji Rady Gminy Santok 

zbadania skargi. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania terminu rozpatrzenia skargi. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na włączenia nieruchomości w granice 

Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 

2015 rok. 

18. Przedstawienie planów pracy: Rady Gminy, Komisji Budżetu Gospodarki i 

Rolnictwa, Komisji Oświaty Kultury i Sportu, Komisji ds. Rodziny i 

Bezpieczeństwa. 

19. Interpelacje i zapytania radnych. 

20. Informacje i wolne wnioski. 

21. Zakończenie sesji. 
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Ad.1 porządku obrad 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

 

Otwarcia IV Sesji Rady Gminy Santok o godz.12
00

 w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Santoku dokonał Przewodniczący Rady Andrzej Szymczak, witając 

wszystkich przybyłych na obrady. 

Na stan ogólny 15 radnych w sesji na moment otwarcia brało udział 13 radnych 

(nieobecni radni: Piotr Goławski, Radosław Wawrzyniak). 

Listy obecności radnych i osób zaproszonych stanowią załączniki do protokołu. 

 

 

Ad.2 porządku obrad 

Ustalenie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady zwrócił się o wprowadzenie do porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wyznaczeniu obszaru 

chronionego krajobrazu „Puszcza Barlinecka”. 

W wyniku głosowania wprowadzono projekt uchwały przed punktem 18 

(13 radnych za wprowadzeniem).  

 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił cały porządek obrad ze zmianą.  

W trakcie głosowania do obrad dołączył radny Radosław Wawrzyniak. Od tego 

momentu w sesji uczestniczyło 14 radnych. 

W wyniku głosowania porządek obrad przyjęto głosami – 13 za,  

1 – wstrzymujący (radny Radosław Wawrzyniak). 

 

 

Ad.3 porządku obrad 

Przyjęcie protokołu z II i III Sesji Rady Gminy Santok. 

 

W głosowaniu protokół z II Sesji przyjęto jednogłośnie (14 za). 

W głosowaniu protokół z III Sesji przyjęto jednogłośnie (14 za). 

 

 

Ad.4 porządku obrad 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

 

Na wstępie Wójt przedstawił Pana Artura Wiśniewskiego, który będzie 

prowadził obsługę prawną urzędu gminy w takim samym zakresie jak 

poprzednio Pan Tomasz Wojcieszyński.  

Pan Artur Wiśniewski przekazał kilka słów na temat swojej osoby  

i prowadzonej kancelarii. 

Propozycją Pana Wiśniewskiego i Wójta jest nieodpłatna  pomoc prawna w 

poszczególnych miejscowościach gminy Santok, prowadzona przez kancelarie 

dla osób najbardziej potrzebujących, których często nie stać na opłatę prawną. 
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Spotkania takie będą się odbywały cyklicznie w wyznaczonych miejscach przez 

sołtysa lub inne upoważnione osoby.  
 

Następnie Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności, w tym: 

23.12.2014r. – spotkanie opłatkowe z Radą Sołecką w Gralewie 

07.01.2015r. – spotkanie z dyrektorami szkół w urzędzie gminy 

09.01.2015r. – spotkanie z miejskim konserwatorem zabytków, 

            - spotkanie z Panem Pastwą zajmującym się likwidowaniem  

             „barszczu”  

11.01.2015r. – udział w wielkiej orkiestrze świątecznej pomocy w Lipkach W. 

12.01.2015r. – wyjazd na przegląd sieci wodociągowej w Ludzisławicach,   

                        Pomykowie, Janczewie 

13.01.2015r. – wywiad w telewizji 

15.01.2015r. – noworoczne spotkanie zorganizowane przez lubuski urząd    

                        wojewódzki z udziałem wójtów, burmistrzów i prezydentów 

16.01.2015r. – wizyta u dyrektora w Zielonej Górze, który odpowiada za  

                         rozliczenie środków z obszarów wiejskich 

17.01.2015r. – udział w spotkaniu zorganizowanym przez Ośrodek Szkolno-  

                        Wychowawczy w Lipkach W. 

18.01.2015r. – spotkanie z kołem pszczelarskim w Lipkach W. Podsumowanie  

                       działalności koła 

19.01.2015r. – objazd z panem Śliwińskim ochotniczych straży pożarnych, 

  - udział w obradach Komisji Budżetowej 

20.01.2015r. – spotkanie Zarządu Związku Celowego Gmin MG6, 

  - udział w pracach Komisji Oświatowej 

21.01.2015r. – spotkanie z Prezesem zachodniej izby handlowej 

22.01.2015r. – udział w walnym zgromadzeniu euroregionu i wybór władz,  

  - udział w pracach Komisji Rodziny 

- udział w spotkaniu organizowanym przez zachodnią izbę  

   w    Sulęcinie 

23.01.2015r. – spotkanie z komendantem Krzysztofem Dudkiem  

                        odpowiedzialnym za przestępstwa gospodarcze 

  - udział w spotkaniu z seniorami w Santoku zorganizowane przez  

                       sołtysa Jerzego Klimczaka 

24.01.2015r. – udział w spotkaniu w Jastrzębniku z okazji dnia dziadka i babci 

  - spotkanie z okazji 90-tych urodzin Pani                w Wawrowie 

  - udział w uroczystości z okazji 50-lecia związku małżeńskiego  

                      Państwa                  , którzy zostali odznaczeni  

                      medalem za długoletnie pożycie małżeńskie przez Prezydenta RP. 

  W uroczystości poza wójtem i księdzem proboszczem wzięli udział  

                     także mieszkańcy a organizacją zajęła się Pani Krystyna Rajczyk 

25.01.2015r. – udział w zabawie choinkowej w Czechowie 

26.01.2015r. – wizyta wójta w kuratorium oświaty razem z panem Kowalickim 

27.01.2015r. – spotkanie w Komendzie Policji w Gorzowie. Posumowanie  

  działań policji w 2014 roku. 

28.01.2015r. – objazd jednostek OSP 
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Radny Radosław Wawrzyniak  wnosi aby na przyszłość wójt przedstawiał 

rzeczowe sprawozdanie z działalności a nie wykazu spotkań czy uroczystości, 

gdyż radny uważa, że to nie jest istotne. 

Radnego interesuje co z tych spotkań wynikło, ewentualnie jakie są ustalenia, 

rokowania i jakie korzyści mogą przynieść gminie.  

Radny prosi aby nie odbierać Jego słów jako złośliwość tylko przemyśleć przy 

następnym sprawozdaniu. 

 

Radny Tadeusz Boczula stwierdził, że z zainteresowaniem wysłuchał 

informacji o pracy Pana Wójta i taka informacja na pewno nie zaszkodzi ale to 

co mówił radny też jest zasadne. 

Zwrócił się o przedstawienie przez Wójta informacji na temat zamknięcia 

gabinetów przez lekarzy rodzinnych – jakie rozwiązania, jakie decyzje i jakie 

wnioski na przyszłość Pan Wójt wyciągnął z tej sytuacji. 

 

Wójt Józef Ludniewski – przyjmuję uwagę odnośnie sprawozdania. 

Wielokrotnie uczestniczyłem w spotkaniach wójtów i burmistrzów, którzy  

w taki sposób składali sprawozdania. Można było zadawać pytania  

do przedstawionych punktów, co nie znaczy, że tego nie przemyślę.   

Jeżeli chodzi o zamknięte gabinety lekarskie. Poszła informacja do sołtysów,  

że jest strajk porozumienia zielonogórskiego i że nasz ośrodek będzie 

nieczynny. Chodziło o jeden dzień 27 grudnia. Wywieszono informację na 

drzwiach wejściowych, że w tym dniu pani doktor nie przyjmuje, był podany nr 

telefonu i informacja, że do dyspozycji osób, które będą potrzebowały dojechać 

do Gorzowa jest BUS.  

 

 

Ad.5 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2015 

 

a) Skarbnik Gminy Wanda Jurek przedstawiła projekt uchwały budżetowej 

na rok 2015 po stronie dochodów i wydatków (tekst stanowi załącznik  

do protokołu).  

Wójt Józef Ludniewski przedstawił wydatki inwestycyjne na 2015 rok 

(tekst stanowi załącznik do protokołu).  

 

b) Przewodniczący Rady zapoznał z uchwałą nr 581/2014 składu 

orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 

18.11.2014r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie 

uchwały budżetowej na 2015r. wraz z uzasadnieniem (tekst stanowi 

załączniki do protokołu). 

 

c) Wysłuchano opinii stałych Komisji Rady, w tym: 

- komisji ds. budżetu, gospodarki i rolnictwa (tekst w zał. do 

protokołu) 
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- komisji oświaty, kultury i sportu, 

- komisji ds. rodziny i bezpieczeństwa. 

Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projektu budżetu na rok 2015.  

 

d) W dyskusji nad projektem wypowiedzieli się:  

 

Radny Tomasz Skrobański zadał pytanie z czego wyniknął wzrost  

w administracji publicznej. Kwota w poprzednim budżecie wynosiła 3 mln. 26 

tys. zł. a w nowym budżecie  3 mln 368 tys. zł.  

 

 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w dziale 75095 jest dopłata do MG6.  

Na początku tamtego roku była kwota 145 tys. zł., która w ciągu roku wzrosła  

i w tym roku po wprowadzeniu całej kwoty stanowi to 235 tys. zł.  

Wzrost nastąpił także z uwagi na odprawy pracowników odchodzących  

na emeryturę w bieżącym roku. 

 

Radny Tadeusz Boczula stwierdził między innymi, że budżet nie jest 

prorozwojowy ani inwestycyjny a wnika to z różnych problemów i możliwości.  

Zawsze jest tak, że budżet gminy nie zaspokaja oczekiwań radnych. Jest to rok 

przejściowy, zmiana władzy, odprawy. Ze strony nowej władzy dużych  

oszczędności radny nie zauważył, co wyrażone zostało poprzez ustalenie 

poborów pana Wójta. Radny uważa, że oszczędności powinno się zacząć  

od siebie, od rady gminy w zakresie diet, czego w działaniach 

przewodniczącego nie widać. Radny poinformował, że zwracał się na Komisji  

z propozycją w tym zakresie. Na zakończenie wypowiedzi radny życzył 

Wójtowi uporu i zdrowia gdyż podjął się niełatwej funkcji. 

 

Rada w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami „za”  

podjęła uchwałę nr IV/19/15 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok   

na rok 2015, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Ustawowy skład rady 15 radnych. 

 

Wójt Józef Ludniewski podziękował za zaufanie i zapewnił, że zrobi wszystko 

aby nie zawieźć, chociaż budżet jest trudny.  

 

 

Ad.6 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Santok na lata 2015-2020. 

 

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały. 

Uchwała zawiera opis przyjętych wartości do WPF, stanowiący załącznik  

do uchwały. 
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Przewodniczący Rady zapoznał z uchwałą nr 582/2014 składu orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 18.11.2014r.  

w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2015-2020 

przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2015 (tekst 

jednolity stanowi załącznik do protokołu). 
 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki  

i Rolnictwa) przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

 

Radny Tadeusz Boczula zwrócił uwagę na sprzedaż majątku w bieżącym roku, 

co wg radnego będzie trudne do zrealizowania ale ma nadzieję, że planowane 

dochody ze sprzedaży majątku na 2016 rok będą bardziej realne. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił treść uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2020 i poddał ją pod głosowanie. 

 

Rada w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami „za”  

podjęła uchwałę nr IV/20/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Santok na lata 2015-2020. Ustawowy skład rady 15 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad.7 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ceny wody dostarczanej  

za pośrednictwem zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę. 

 

Sekretarz Gminy Józef Kowalicki poinformował, że kwota wynika z różnicy 

kosztów na ujęciu wody. Intencją  jest aby była jednakowa stawka na terenie 

całej gminy. 

 

Radną Krystynę Rajczyk zastanawia kwota dopłaty. Dlaczego jest 0,39 zł.  

a nie tak jak wynosi faktyczna różnica 0,38 zł. 

 

Radny Stanisław Tokarski uważa, że cena na dzień dzisiejszy nie ma 

znaczenia, gdyż gmina będzie pokrywać faktyczne zużycie za ten czas. 

Radny przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa 

do projektu uchwały. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak proponuje aby na przyszłość nie posługiwać się 

kwotami tylko mówić o wyrównaniu cen. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że radca prawny zatwierdził projekt 

uchwały w wersji przedstawionej radnym i poddał treść uchwały pod 

głosowanie. 
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Rada w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 13 głosami 

„za”, 1 – wstrzymującym (radny Tomasz Helicki)  podjęła uchwałę nr IV/21/15 

w sprawie  dopłaty do ceny wody dostarczanej za pośrednictwem zbiorowego 

systemu zaopatrzenia w wodę. Ustawowy skład rady 15 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad.8 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej 

położonej w obrębie Wawrów. 

 

Projekt omówiła Pani Halina Garczyńska Kierownik Referatu RGLROŚ Urzędu 

Gminy w Santoku. 

 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki  

i Rolnictwa) przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

 

Uchwałę przegłosowano dwukrotnie z uwagi na autopoprawkę w nagłówku 

uchwały. Pierwotnie uchwała brzmiała: „w sprawie nieruchomości 

niezabudowanej położonej w obrębie Wawrów” – przyjęto jednogłośnie 14 za, 

a następnie poprawiono treść następująco „w sprawie nieruchomości 

zabudowanej położonej w obrębie Wawrów”, z uwagi na oczywisty błąd w 

preambule – przyjęto z autopoprawką jednogłośnie 14 za. Tekst uchwały nr 

IV/22/15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad.9 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji  

z mieszkańcami Lipek Małych w zakresie projektu nowego statutu sołectwa. 

 

Sekretarz Gminy Józef Kowalicki – wyjaśnił co następuje:  

W grudniu wpłynął wniosek aby uruchomić procedurę nowelizacji statutu 

sołectwa Lipek Małych. Aby rozpocząć działania w tym względzie należy 

najpierw podjąć uchwałę odnośnie zasad i trybu konsultacji. Statut będzie 

poddany konsultacji w trybie określonym w uchwale. 

 

Radny Ireneusz Kucner (Przewodniczący Komisji ds. Rodziny  

i Bezpieczeństwa) przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

 

Radny Andrzej Szymczak wniósł poprawkę do paragrafu 1 pkt 5, gdzie  

na końcu zdania w uchwale wpisano omyłkowo „ust 3” a winno być „ust.4”. 

Poprawka została wniesiona do uchwały. 

 

Rada w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami „za” 

podjęła uchwałę nr IV/23/15 w sprawie  zasad i trybu przeprowadzenia 

konsultacji z mieszkańcami Lipek Małych w zakresie projektu nowego statutu 
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sołectwa. Ustawowy skład rady 15 radnych. Uchwała stanowi załącznik  

do protokołu.  

 

 

Ad.10 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uznanie lasów 

Nadleśnictwa Karwin w Drezdenku za ochronne. 

 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Józef 

Kowalicki. Tekst uzasadnienia jest integralną częścią uchwały. 

Wójt w uchwale proponuje wyrażenie negatywnej opinii do wniosku 

Nadleśnictwa Karwin. 

 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki  

i Rolnictwa) przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w 

zakresie wyrażenia negatywnej opinii. 

 

Rada w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami „za” 

podjęła uchwałę nr IV/24/15 w sprawie  wyrażenia opinii do wniosku o uznanie 

lasów Nadleśnictwa Karwin w Drezdenku za ochronne. Ustawowy skład rady 

15 radnych. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad.11 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy. 

 

Sekretarz Gminy Józef Kowalicki omówił projekt uchwały. Uzasadnienie 

stanowi integralną część uchwały. 

 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki  

i Rolnictwa) przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

 

Rada w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami „za” 

podjęła uchwałę nr IV/25/15 w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy. Ustawowy skład rady 15 radnych. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu.  

 

 

Ad.12 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu. 

 

Sekretarz Gminy Józef Kowalicki omówił projekt uchwały. Uzasadnienie 

stanowi integralną część uchwały. 
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Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki  

i Rolnictwa) przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

 

Rada w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami „za” 

podjęła uchwałę nr IV/26/15 w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

najmu. Ustawowy skład rady 15 radnych. Uchwała stanowi załącznik  

do protokołu.  

 

 

Ad.13 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 

zagospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Santok na lata 2015-2019. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Szymczak wniósł autopoprawkę, w związku  

z tym, że program stanowi akt prawa miejscowego i powinien być napisany  

w formie tekstu jednolitego a nie w formie załącznika. 

Radni wprowadzili autopoprawkę przedstawioną przez Przewodniczącego Rady 

do tekstu uchwały. 

 

Pani Halina Garczyńska omówiła projekt uchwały. 

 

Radny Ireneusz Kucner (Przewodniczący Komisji ds. Rodziny  

i Bezpieczeństwa) przedstawił pozytywną opinię Komisji. 

 

Uwagi zgłosili: 

 

Radny Stanisław Tokarski - w programie nie widzę działań w celu podjęcia 

sprzedaży tych lokali, jest tylko znikoma ilość.  Nie widać aby było dążenie  

do sprzedaży w jak największych ilościach. Lokali jest dosyć dużo i ich 

utrzymanie dużo nas kosztuje. Prognozowana sprzedaż co roku tylko jednego 

lokalu to dla mnie żaden program. Powinniśmy dążyć do pozbycia się lokali  

a nie do tego aby dalej je utrzymywać. 

 

Radny Arkadiusz Witczak – też jestem zdania aby tych lokali się pozbywać 

szczególnie tych, które są źle eksploatowane przez mieszkających tam ludzi. 

Jest grupa ludzi, którzy dbają o lokale ale jest też duża grupa ludzi, którzy 

doprowadzają do takiego stanu, że nie nadają się do zamieszkania, bo liczą na 

to, że Urząd Gminy jest zobowiązany dać im lokal lepszy. Pozbywanie się lokali 

powinno zmobilizować ludzi aby o nie dbali.  

Pytanie - czy my posiadamy jakiś wolny lokal gdyby stało się komuś 

nieszczęście, wypadek losowy? 

 

Pani Halina Garczyńska – mamy dwa wolne lokale w Lipkach Wielkich, które 

są do dyspozycji. Odnośnie sprzedaży, w 80%, 90% lokali mieszkają osoby, 

które utrzymują się z środków opieki społecznej, których nie stać na kupno  

a gmina nawet gdyby chciała sprzedać lokal, to musi tym osobom dać lokal 
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zastępczy.  Ustawa o gospodarce nieruchomościami mówi, że można sprzedać  

z najemcą, ale czy to będzie właściwa polityka? Średnia analiza wskazuje,  

że sprzedajemy 1 lokal mieszkalny w roku. Chyba że rada podejmie uchwałę  

o udzieleniu bonifikaty w 80%, 90%.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie. 

Rada w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu –9 głosami „za”,  

5 głosami wstrzymującymi (radni: Stanisław Tokarski, Arkadiusz Witczak, 

Tomasz Skrobański, Radosław Wołoszczuk, Renata Nowosad), podjęła uchwałę 

nr IV/27/15 w sprawie  uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Santok na lata 2015-2019. Ustawowy skład 

rady 15 radnych. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Radny Arkadiusz Witczak – uważa, że lokalu w budynku gdzie mieści się 

Ośrodek Zdrowia w LW i rehabilitacja nie powinna się Gmina pozbywać, 

natomiast należy się pozbyć lokalu starej szkoły za symboliczną złotówkę.  

 

 

Ad.14 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia stałej Komisji Rady Gminy Santok 

zbadania skargi. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęła skarga Pani            na 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku.  

Skarga skierowana była do Pana Wójta (data wpływu 23 grudnia 2014r.) 

następnie Wójt 8 stycznia 2015r. przekazał skargę do Przewodniczącego Rady 

w związku z tym, że  na mocy art. 231 Kpa organem właściwym do rozpatrzenia 

skargi na kierowników jednostek organizacyjnych Gminy jest Rada Gminy. 

Przewodniczący uważa, że skargę należałoby skierować do Komisji Rewizyjnej 

i prosi o uzupełnienie treści projektu uchwały o tę Komisję. 

 

Radna Irena Furmańska – z treści skargi wynika, że byłam świadkiem tego 

incydentu. Chciałabym żeby do tych materiałów zostało dołączone moje pismo 

w sprawie mojej bytności w Gralewie, ponieważ mieszkaniec tej miejscowości 

poprosił mnie o pomoc dla 87 letniej mieszkanki Gralewa. Byłam tam między 

innymi z Panią Dziubałtowską. Ponieważ do tej skargi dołączone jest również 

wcześniejsze pismo do Rady Gminy, w którym Pan            opisuje całą sytuację, 

uważam za właściwe, żeby moje pismo zostało również dołączone. Będzie to 

pełen obraz sytuacji jaka była przez kilka lat, która doprowadziła między innymi 

do tego o czym opisuje Pani                            .  

Pismo złożyłam na ręce Pana Wójta i skierowałam kopie do Rady Gminy. 

Myślę, że z treścią tego pisma powinni zapoznać się radni. 

 

Przewodniczący Rady – jeżeli wczytacie się państwo w treść skargi 

kierowanego pierwotnie do Wójta, to skarga, którą powinna się zająć Komisja 

Rewizyjna dotyczy niewłaściwego zachowania Kierownika OPS. To nie jest 
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skarga na brak czynności. Chodzi o to, że pracownikowi samorządowemu takie 

zachowanie nie przystoi. Jak Pani                  pisze, pracownik samorządowy 

powinien zachowywać się uprzejmie i życzliwie w kontaktach z obywatelami  

a zdaniem tej Pani zachowanie Pani Kierownik OPS było niewłaściwe.  

Przewodniczący Rady uważa, że Komisja Rewizyjna powinna w związku z tym 

w tym temacie się wypowiedzieć. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zadała pytanie do radnej Pani Furmańskiej - skoro 

Pani była świadkiem tego zdarzenia, czy Pani potwierdza treść tej skargi? 

 

Przewodniczący Rady – W toku wyjaśnień ustali to Komisja Rewizyjna.  

Jest przedstawione tylko stanowisko jednej strony. Komisja po wysłuchaniu 

drugiej strony i stwierdzeniu faktów przedstawi Radzie, wówczas będziemy 

dyskutować. Zlećmy sprawdzenie tej sytuacji Komisji Rewizyjnej. 

 

Radna Irena Furmańska - moje pismo było przekazane 30.12.2014r. i musi się 

znaleźć w dokumentach Komisji Rewizyjnej. 

 

Radny Tadeusz Boczula – nie wiem czym się kierowała rodzina państwa       , 

zwracając się do innych osób spoza terenu Gralewa. Być może wyrazili brak 

zaufania do radnych i sołtysa z tego terenu. Konflikt  

o tą nieruchomość trwa bardzo wiele lat. Państwo    nabyli  

ją wiele lat temu będąc świadomymi co kupują i z kim. Cały czas toczyły się 

boje o to, żeby przejąć część drugą, którą zajmowała współlokatorka. Nie jest to 

sprawa prosta, nie jestem przeciwko państwu          , współlokatorka utrudniała 

im życie ale ta sprawa nie jest sprawą jednoznaczną. Wydaje mi się, że wina tam 

jest po jednej i po drugiej stronie. Nie można też w obecnej chwili powiedzieć, 

że Kierownik OPS źle się zachowała. Jest to delikatna sprawa i zbada ją 

Komisja Rewizyjna.   

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie. 

Rada w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami „za” 

podjęła uchwałę nr IV/28/15 w sprawie  zlecenia stałej Komisji Rady Gminy 

Santok zbadania skargi. Ustawowy skład rady 15 radnych. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu.  

 

 

Ad.15 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie wskazania terminu rozpatrzenia skargi. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że uchwała jest powiązana z poprzednią  

i dotyczy przesunięcia terminu aby Komisja Rewizyjna mogła wydać opinię  

a Rada podjąć uchwałę. 
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Rada w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami „za” 

podjęła uchwałę nr IV/29/15 w sprawie  wskazania terminu rozpatrzenia skargi. 

Ustawowy skład rady 15 radnych. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad.16 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie zgody na włączenie nieruchomości w granice 

Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

 

Komentarz do projektu uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Józef Kowalicki. 

Uzasadnienie projektu stanowi załącznik do uchwały. 

 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki  

i Rolnictwa) przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak – jestem zwolennikiem utworzenia strefy 

ekonomicznej, ale nie bardzo godzę się z formą jaką przyjęliśmy. Dlaczego nie 

kontynuujemy prac rozpoczętych w 2010 roku, które zakładały utworzenie 

własnej strefy ekonomicznej. Wstępne uzgodnienia z ZIT-em zakładały 

uzyskanie środków na uzbrojenie terenu, strefy w Wawrowie. Na dzień 

dzisiejszy przekazanie terenów w granice strefy Kostrzyńsko – Słubickiej poza 

ewentualnymi miejscami pracy, które nie są bez znaczenia dla naszych 

mieszkańców, nie przyniesie Gminie żadnych korzyści.  Po upływie czasu  

związanym z ewentualnymi upustami w zakresie podatków, ani złotówka nie 

wpadnie do naszej Gminy. Podatki przejmie strefa ekonomiczna. Jestem za tym 

aby kontynuować prace, które zostały podjęte łącznie z utworzeniem własnej 

strefy ekonomicznej.  

 

Sekretarz Gminy Józef Kowalicki – plan został uchwalony w październiku 

2010 roku i na tym terenie zostały określone funkcje. My nie jesteśmy 

właścicielami tych nieruchomości, tylko Agencja Nieruchomości Rolnych.  

Agencja wystawia tereny do sprzedaży i jest bardzo dobrym płatnikiem opłaty 

adiacenckiej. Jeżeli nieruchomości zostaną sprzedane, Gmina dostaje określone 

środki z opłaty adiacenckiej, które mogą być przeznaczone na uzbrojenie tych 

terenów. W ramach ZIT-ów też są planowane inwestycje na uzbrojenie terenów. 

Są podwójne formy finansowania: z opłaty adiacenckiej i ZIT-ów. Natomiast 

tworzenie własnej strefy wiąże się z koniecznością wykupu tych terenów.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie. 

Rada w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 12 głosami 

„za”, 2 – wstrzymującymi (radni: Radosław Wawrzyniak, Arkadiusz Witczak) 

podjęła uchwałę nr IV/30/15 w sprawie  zgody na włączenie  nieruchomości w 

granice Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej. Ustawowy skład rady 15 

radnych. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad.17 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej  

na 2015 rok. 

 

Radny Tomasz Helicki (członek Komisji Rewizyjnej) przedstawił plan pracy 

Komisji Rewizyjnej na rok 2015, w zastępstwie nieobecnego Przewodniczącego 

Komisji Piotra Goławskiego. 

 

W związku z tym, że radni w osobach Tadeusz Boczula, Stanisław Tokarski 

zgłosili uwagi do przedstawionego planu pracy w zakresie ilości 

proponowanych posiedzeń i powielania zadań należących do innych Komisji, 

Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach, w celu zweryfikowania 

planu pracy Komisji Rewizyjnej. 

 

Po przerwie Przewodniczący Rady przedstawił zweryfikowany plan pracy 

Komisji Rewizyjnej i poddał go pod głosowanie.  
 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok. 

 

I kwartał 

1. Kontrola dochodów gminy w 2014r. kontrola umorzeń i odroczeń 

zobowiązań podatkowych. 

2. Informacja w sprawie projektów uchwał bieżących na Sesje Rady Gminy. 

3. Sprawy bieżące. 

 

II kwartał 

1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania 

budżetu za 2014 rok wraz z opinią RIO o sprawozdaniu oraz informacji  

o stanie mienia Gminy. 

2. Informacja w sprawie projektów uchwał bieżących na Sesję Rady Gminy. 

3. Sprawy bieżące. 

 

III kwartał 

1. Informacja w sprawie projektów uchwał bieżących na Sesję Rady Gminy. 

2. Sprawy bieżące. 

 

IV kwartał 

1. Informacja w sprawie projektów uchwał bieżących na Sesję Rady Gminy. 

2. Sprawy bieżące. 
 

Rada w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami „za” 

podjęła uchwałę nr IV/31/15 w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na rok 2015. Ustawowy skład rady 15 radnych. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu.  
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Ad.18 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wyznaczeniu 

obszaru chronionego krajobrazu „Puszcza Barlinecka”. 

 

Pani Halina Garczyńska omówiła projekt uchwały. 

Uzasadnienie projektu stanowi załącznik do uchwały. 

 

Radny Stanisław Tokarski – poinformował, że Komisja Budżetu Gospodarki  

i Rolnictwa zapoznała się z projektem uchwały w dniu dzisiejszym, w przerwie 

obrad sesji i przyjęła przedstawiony projekt, wyrażający negatywną opinię  

do wniosku o wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu „Puszcza 

Barlinceka”. 

 

Rada w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu – 14 głosami „za” 

podjęła uchwałę nr IV/32/15 wyrażającą opinię negatywną do wniosku. 

Ustawowy skład rady 15 radnych. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad.19 porządku obrad 

Przedstawienie planów pracy: Rady Gminy, Komisji Budżetu Gospodarki  

i Rolnictwa, Komisji Oświaty Kultury i Sportu, Komisji ds. Rodziny  

i Bezpieczeństwa. 

 

Plany pracy na 2015 rok przedstawili kolejno: 

Przewodniczący Rady dla posiedzeń Rady Gminy, 

Radny Stanisław Tokarski dla Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa, 

Radny Damian Kochmański dla Komisji Oświaty Kultury i Sportu, 

Radny Ireneusz Kucner dla Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa. 

 

Radni nie wnieśli zastrzeżeń do planów pracy. Przyjęto je jednogłośnie 

w drodze głosowania, kolejno nad każdym przedstawionym planem (14 za). 

Plany pracy stanowią załączniki do protokołu.   

 

 

Ad.20 porządku obrad 

Interpelacje i zapytania radnych 

 

Radny Andrzej Szymczak stwierdził, że nie wpłynęła od radnych żadna 

interpelacja w związku z czym przystępujemy do zgłaszania zapytań. 

 

Radny Tomasz Skrobański zwrócił się z prośbą o pisemną formę odpowiedzi 

na swoje pytanie a mianowicie: jak przebiegał sposób wykonania procesu 

odbiorowego wraz ze sposobem zakończenia inwestycji pod nazwą 

modernizacja drogi w Ludzisławicach.  
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Radny Tadeusz Boczula  

 Poinformował, że mieszkańcy Gralewa zwrócili się z wnioskiem, aby  

do budżetu ująć budowę chodnika. Jeżeli jest to teren prywatny czy 

wspólnoty mieszkaniowej, to nie wiadomo czy można tam realizować  

tą inwestycję. Radny chce wiedzieć czy jest możliwość realizacji. 

 Czy jest możliwe wsparcie fundacji „palący problem” w zakresie 

likwidacji heracleum. Szefem fundacji jest pan Pastwa. Czy gmina 

przystąpi do dalszej realizacji unieszkodliwiania tej rośliny. 

 

Radny Arkadiusz Witczak porównał stan dróg w poszczególnych 

miejscowościach gminy. Stwierdził, że miejscowość Lipki W. posiada 

najmniejszą ilość dróg gminnych utwardzonych, wyasfaltowanych. Mają być 

środki z PROW-u, w związku z czym zwraca się z prośbą, aby wójt i jego 

doradca pomyśleli o tym wcześniej. 

 

Radna Krystyna Rajczyk  

 W sprawie dzisiejszego sprawozdania wójta w okresie międzysesyjnym – 

radny Wawrzyniak zarzucił, że wójt wskazuje same spotkania w swoim 

sprawozdaniu, a ja jestem zadowolona z postępowania p. wójta w 

związku z tym, że jest to wyjście do ludzi. Wójt się nie zamknął w 

gabinecie i nie siedzi tylko wychodzi do ludzi, a na takich spotkaniach są 

różne sprawy poruszane. Byłam świadkiem takich spotkań. Jest to dobre 

postępowanie. 

 Ile jest prawdy w tym, że od 1 marca MG6 proponuje podwyżkę  

za wywóz śmieci. 

 Kiedy ruszy przystanek w Wawrowie. 

 

Radny Arkadiusz Witczak zwrócił się do radnej powiatowej pani Małgorzaty 

Ludniewskiej z prośbą o zgłoszenie problemu w starostwie sprawy drogi  

z Lipek Wielkich do Lipek Małych. Stan fatalny, dziury. 

 

W odpowiedzi Wójt Józef Ludniewski  
 W  sprawie pana Pastwy - heracleum. Chciałby dostać te prace z wolnej 

ręki za niemałe pieniądze. Nie powiedzieliśmy że nie, jest kwestia  

do uzgodnienia. Znamy problemy i wiemy, że chwast rozprzestrzenia się 

szybko. Będziemy starać się zwalczać. 

 Sprawa dróg. Zdaję sobie sprawę z sytuacji i myślimy o środkach  

z PROW-u, dlatego nie mamy parcia aby w tym budżecie wykorzystać jak 

najwięcej, bo byłaby to niegospodarność z naszej strony. Wolimy złożyć 

wniosek, napisać program i starać się o dofinansowanie dróg lokalnych, 

także tych w Lipkach.  

 Sprawa śmieci. W kwestii przewidywanej podwyżki niech się wypowie  

p. Szymczak. 
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Radny Andrzej Szymczak 

Nie posiadam pełnomocnictwa Zarządu do wypowiadania się w tym temacie. 

Mogę tylko powiedzieć że prawdopodobnie podwyżka nastąpi gdyż w 2013r. 

ustalając wysokość opłat zostały niewłaściwie skalkulowane i budżet się nie 

spina. Poprzedni zarząd nie podjął uchwał wcześniej i problem powstał przed 

nowym Zarządem. Zarząd rozważa inne warianty aby tego nie robić i jeżeli się 

uda, to nie będzie podwyżki. Dopóki nie ma propozycji zmiany, to trudno jest 

dzisiaj o tym rozmawiać. W ubiegłym roku był pomysł aby zmienić sposób 

segregacji i odbioru odpadów od mieszkańców. Nie przyniosło to pożądanego 

efektu ekonomicznego, gdyż ceny jednostkowe w tamtym przetargu zostały 

podane większe, a zarząd przewidywał, że będzie mniejsza ilość odpadów. 

Odpadów jest w dalszym ciągu tyle samo. Zarząd szuka rozwiązań. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak  

Trzeba poszukać pieniędzy w tych mieszkańcach, którzy nie płacą za śmieci,  

a dopiero jak brakuje zwracać się o podwyżkę. Byłoby to uczciwe w stosunku 

do tych osób, które solidnie płacą. Dłużnicy i osoby, które nie zdeklarowały – 

nikt nic w tej materii nie zrobił.  

Osoby lekceważą sobie narzucone na nich obowiązki i śmieją się z tych, którzy 

uczciwie podchodzą. Należy zmusić osoby, które nie płacą.  

 

Radna Krystyna Rajczyk  

W całości popieram p. R. Wawrzyniaka. Najpierw kontrola tych którzy nie 

płacą, a dopiero podwyżki. 

 

Radna Irena Furmańska 

 To co powiedział radny Wawrzyniak ma sens i powinno być  

realizowane. Na dodatek pozbędziemy się dużych śmieci z lasu,  

bo wokół Czechowa i Wawrowa mamy pełno dzikich wysypisk. Brak 

kontroli.  

 W dniu 18 marca 2013r Rada Sołecka Czechowa złożyła w Urzędzie 

Gminy pismo w sprawie nieczynnego budynku PKP, który szpeci, jest 

siedliskiem brudu i jest niebezpiecznie tam chodzić. Rok później 

zwróciliśmy się do wójta na temat drugiego budynku, w którym jest pełno 

śmieci i jest otwarte szambo. Wiele razy Rada Sołecka zwracała uwagę 

poprzedniemu panu wójtowi, żeby zrobił z tym porządek. Mieliśmy 

informacje pisemne, że rozmawiają, piszą ale rozmowy są nieskuteczne. 

Najgorsza jest sytuacja w budynku zdewastowanym gdzie jest otwarte 

szambo. Może dojść do nieszczęścia.  

 Realizując prośbę o pomoc dla 87 letniej mieszkanki zetknęłam się  

ze sprawą sądową, która toczyła się między ówczesnym wójtem  

a właścicielem budynku. Z dokumentacji wiem, że gmina przegrała 

proces sądowy, ponosząc duże koszty. Chciałabym wiedzieć ile jeszcze 

jest takich niezamkniętych spraw sądowych, które otrzymaliśmy  
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po byłym wójcie, które generują koszty w budżecie roku 2015. 

Rozumiem, że wójt nie odpowie mi teraz i poczekam na tą odpowiedź. 

 

W odp. Wójt 

 Jeżeli chodzi o przystanek w Wawrowie wójt wyjaśnił, że sprawa trochę 

się przedłuża, ale są uzgodnienia z powiatem i policją. Mamy 

zapewnienie, że ruszy do 9 lutego. 

 dla pani Furmańskiej odpowiedzi udzielimy na piśmie lub wypowie się 

pan Sekretarz odnośnie PKP i szamba. 

 

Sekretarz Gminy Józef Kowalicki 

Uczestniczyłem w zebraniu wiejskim gdzie poruszany był problem. Po zebraniu 

wystosowane zostało pismo do zarządu nieruchomości ze szczególnym 

wskazaniem niezabezpieczonego szamba. Z uzyskanych informacji wynikało,  

że szambo zostało zabezpieczone. Musimy sprawdzić. 

 

Radna Irena Furmańska – kolorową taśmą zabezpieczono. 

 

Sekretarz Gminy – jeszcze raz wystąpimy. Na kolei jest tyle spółek, podział 

kompetencji, że trudno do konkretnej osoby dotrzeć. Pismo było konkretne,  

że jeżeli będzie nieszczęście, to oni ponoszą odpowiedzialność przed sądem. 

 

Wójt – nie będziemy czekać na PKP, tylko we własnym zakresie 

zabezpieczymy aby było bezpiecznie. 

 

Wawrzyniak – a fakturę przesłać do PKP. 

 

Radny Tomasz Helicki 

Pytanie w związku ze zmianą dostawcy wody i obioru ścieków. Uważam,  

że pisma które otrzymaliśmy to jakiś bubel prawny, ponieważ spółka, która  

do tej pory dostarczała wodę i odbierała ścieki poinformowała nas, że nastąpi 

zmiana dostawcy, że warunki będą takie same i nic się nie zmieni. Nowy 

dostawca przysyła nam umowy, które musimy podpisać i warunki się zmieniają 

w kilku punktach. Dotychczasowy dostawca nie wypowiedział nam umowy,  

a nowy chce z nami spisać umowę. Czy ktoś nad tym panuje w gminie.  

Czy nasz radca prawny patrzy na te umowy.  

 

Radny Tomasz Skrobański 

Pan jest w MG6 i powinien się orientować. To pan powinien nam dzisiaj 

odpowiedzieć na to pytanie kto i jak kontroluje sytuacje. Jeżeli chodzi o spółkę 

wodną – nie możemy wypowiedzieć umowy i takie jest stanowisko naszego 

prawnika, gdyż ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu i odprowadzaniu ścieków  

na to nie zezwala. My nie możemy dostarczać wody ze względu na to, że nie 

jesteśmy w stanie własności ujęć wody i sieci wodociągowej. Narzędzie którym 

dostarczaliśmy wodę zostało nam jakby zabrane. Nasza umowa, z którą  

z państwem zawieraliśmy nie ma w żadnym punkcie takich możliwości 
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wypowiedzenia, dlatego pisaliśmy o zmianie dostawcy. Woda musi płynąć, 

zmienił się administrator sieci.  

Oni narzucili swoje warunki, które przedstawiają w tej umowie. Czy wójt, rada, 

mieszkańcy się na to zgodzą to druga rzecz.  

 

Radny Tomasz Helicki 

Zgadzam się z panem, natomiast temat na MG6 nie był poruszony. Według 

mnie jest to bubel. 

Dwie firmy powinny dogadać się także w formie przejęcia klientów. 

Podsuwa się umowy, które nie są korzystne dla mieszkańców.  

 
 

Ad.21 porządku obrad 

Informacje i wolne wnioski 

 

Sołtys Jerzy Klimczak (Santok) 

 Chciałem pochwalić państwa za to, że podjęliście dobrze uchwałę 

odnośnie strefy chronionego krajobrazu. Dlatego chciałem wcześniej 

zająć głos. Chodziło mi właśnie o to, abyście nie uchwalili tej strefy.  

Ja się na tym naciąłem a Santok leży w strefie chronionego krajobrazu. 

Poprzedni wójt nie myślał, z nikim nie konsultował tych spraw i taki 

bubel nam wsadził. Oddziaływanie tej strefy jest takie, że nic nie można 

wybudować. 

 Jeżeli chodzi o wypowiedź pana Wawrzyniaka. Trochę pan nas obraził 

mówiąc, że imprezy o których mówił wójt w sprawozdaniu są nieistotne. 

To jest bardzo istotne.  

 Jak rozpatrujecie skargę, to muszą być dwie strony. 

 Przejazd objazdem. Stracił pan wójt i gmina czterech przewoźników, 

którzy płacili po 30 tys. podatku. Poprzedni wójt nie zrobił nic. Gdyby 

czasami się pochylił byłoby inaczej. Chcieli oni dostać zezwolenie  

z powiatu na przejazd objazdem. Potraktowano ich tak, że straciliśmy 

podatników.  

 Kamień, który został wywieziony z ul. Wodnej i Szkolnej – można nim 

wybrukować drogę na „promenadzie”. Zwrócić się do firmy niech 

przywiozą kamień.  

 Chciałbym aby sołtysi dostawali uchwały bo czujemy się poniżeni.  

To na nas spada ciężar aby was bronić. 

 Umowa na wodę. Niektórzy nawet wczoraj dostali a mamy podpisać  

do pierwszego. Umowa jest jednostronna. Wszystko ma pokrywać 

odbiorca wody. PWiK przez 6 lat brało amortyzacje, którą nie powinni. 

Dwa razy podnosiłem tą sprawę. 1,5 mln. zł. wypłynęło z gminy i już nie 

wróciło. Na co PWiKo zabrało pieniądze? Chyba sobie na premie, 

dyrektorów, prezesów. Oficjalnie zwracam się do wójta aby podjąć kroki 

na co te pieniądze poszły. Nic nie naprawili a pieniądze straciliśmy. 

Wnioskuje o oficjalne wyjaśnienie tej sprawy na piśmie, na co to poszło.  
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 Ostatnio zadałem pytanie i nie wyjaśniono mi, odnośnie obniżenia 

podatku rolnego. Podatek rolny to podatek lokalny. Cena zboża u nas 

powinna być ze Strzelec i w okresie żniw przyjęta, a nie w okresie kiedy 

każdy coś chce. Winduje się ceny. Ja nie sprzedam żyta za tą cenę. Musi 

być zrozumienie. 

 Organizuje zebranie odnośnie umowy wodnej bo uważam, że termin 

trzeba przesunąć. Nie można ludzi zmuszać.  

 Prośba o wykaz telefonów do radnych. 

 Tam gdzie robiona jest kanalizacja i woda, jeżeli wójt będzie miał jakieś 

pieniądze a wystąpią różne zdarzenia, to należałoby uporządkować  

po wykopkach a nie robić chodnik, gdzie może on poczekać rok czy dwa.  

 

Sołtys Jolanta Nita (Ludzisławice) 

Sprawa skuteczności policji. Mamy dwóch dzielnicowych, ale nie możemy nic  

z nimi załatwić. Kończy się na przesłuchaniu i wpisaniu w notatnik. Trzeba 

zrobić spotkanie, bo nie wiadomo jakie oni mają obowiązki, jaki zakres. 

Rozmawiam już z dzielnicowym 6 miesięcy i na tym się kończy. W Gorzowie 

mówili, że niektóre sprawy nasz dzielnicowy powinien załatwiać. U nas np. jest 

stary cmentarz, gdzie odbywa się przemyt narkotykowy. Wszyscy wiedzą  

i policja też. Dzwonię aby ktoś przyjechał, a oni chcą abym podała  

nr rejestracyjny samochodu jak tam stoi. Ja nie będę się narażać. Przecież można 

pozakładać kamery. Oni mówią, że zanim dojadą to samochód odjedzie.  

W telewizji mówi się piękne rzeczy, a naprawdę robi się inaczej. 

 

W odpowiedzi Wójt – Wszystkie problemy i żale jakie mamy do policji 

powinny trafić do Komendanta. Zobowiązuję się do zorganizowania takiego 

spotkania z Komendantem Miejskim Policji, w którym uczestniczyć będą sołtysi 

i zainteresowani mieszkańcy. 

 

Radny Arkadiusz Witczak – problem jest już od kilku lat i wszyscy o tym 

pamiętamy. Jak się chce zadzwonić do dzielnicowego to albo śpi bo jest  

po służbie, albo jest gdzie indziej. Nie możemy mieć też pretensji tylko  

do dzielnicowych, którzy obarczani są podejmowaniem wielu działań na terenie 

Gorzowa a nie gminy. 

 

Przewodniczący Rady przekazał informacje na temat wpływających pism  

do Rady Gminy w tym: 

 

1) Sprawozdanie Wójta z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach. 

Sprawozdanie omówił Sekretarz Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie zostanie skserowane  

i przekazane radnym wraz z materiałami na najbliższą sesję. 

Tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 
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2) Wniosek pana           w sprawie umieszczenia Pani                   w DPS. 

Przewodniczący poinformował, że wniosek przekazał zgodnie z kompetencją 

Kierownikowi OPS, który jest właściwy do jego rozpatrzenia.  

Wniosek wraz z udzieloną odpowiedzią stanowią załączniki do protokołu. 

3) Pismo Zarządu Klubu Sportowego „Impuls” Wawrów w sprawie 

możliwości korzystania z pomieszczenia garażu. 

Przewodniczący poinformował, że pismo przekazał zgodnie z kompetencją 

Wójtowi Gminy, gdyż Rada Gminy nie jest właściwa do jego rozpatrzenia. 

Pismo wraz z udzieloną odpowiedzią stanowią załączniki do protokołu. 

 

 

Ad.22 porządku obrad 

Wobec wyczerpania porządku obrad o godz. 16
30 

Przewodniczący Rady 

zamknął obrady IV Sesji. 

 
Protokolant        Przewodniczący Rady Gminy 

 

Ewa Konieczna              Andrzej Szymczak 


