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Protokół Nr VI/2015 

z VI Sesji Rady Gminy 

S a n t o k 

30 marzec 2015r 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie roboczej sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r. oraz Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Santok na rok 2015. 

7. Podjęcie uchwały Ustalenia stawek opłat za wynajem sal lekcyjnych  

w publicznych szkołach na terenie Gminy Santok, dla których organem  

prowadzącym jest Gmina Santok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

służebności przesyłu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na rok 2015. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Gorzowskiemu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok 

na rok 2015. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 

Wawrów. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lipki 

Wielkie. 

14. Interpelacje i zapytania radnych. 

15. Informacje i wolne wnioski. 

16. Zakończenie sesji. 

 

 

Ad.1 porządku obrad 

Otwarcie roboczej sesji i stwierdzenie quorum. 

 

Otwarcia VI Sesji Rady Gminy Santok o godz.14 dokonał Przewodniczący 

Rady Gminy Santok Andrzej Szymczak, witając wszystkich przybyłych  

na obrady. Na stan ogólny 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych. 

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

Ustalenie porządku obrad.  

 

Przewodniczący Rady zadał pytanie, czy ktoś z radnych zwraca się z wnioskiem 

o zmianę dostarczonego w materiałach porządku obrad. 

W związku z brakiem zgłoszeń o zmianę porządku obrad przystąpiono do jego 

realizacji. 

 

Ad.3 porządku obrad 

Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem do radnych czy mają uwagi  

do protokołu z V sesji. Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. 

Protokół z V sesji przyjęto głosami – 14 za, 1 wstrzymujący (radny Tomasz 

Skrobański). 

 

Ad.4 porządku obrad 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

 

Przed przystąpieniem do sprawozdania z działalności, Wójt poinformował  

o zmianie jaka nastąpiła w Urzędzie Gminy. W pierwszej kolejności Wójt 

podziękował byłemu Sekretarzowi a obecnie Kierownikowi Gminnego Zespołu 

Oświaty panu Józefowi Kowalickiemu za służbę i pracę na rzecz Gminy, 

stwierdzając jednocześnie, że pan Józef Kowalicki nadal będzie pracował  

i służył dla dobra mieszkańców. Zmiana na stanowisku Sekretarza jak stwierdził 

wójt nie wynikała z tego, że miał zastrzeżenia do pana Kowalickiego ale z tego, 

że chciał kogoś z nowym spojrzeniem na prace urzędu, urzędników, zakres 

obowiązków.  Został ogłoszony konkurs na stanowisko Sekretarza, który wygrał 

Pan Paweł Pisarek.  

 

Wójt złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym w tym: 

 3 marca uczestnictwo w spotkaniu grupy MG6. Omawiano sprawy 

związane ze składaniem deklaracji przez wspólnoty mieszkaniowe  

i spółdzielnie mieszkaniowe. 

 4 marca uczestnictwo w spotkaniu z Przewodniczącym Zrzeszenia Gmin 

Nadnoteckich. Rozmowy na temat rozwoju turystyki rzecznej gmin 

nadnoteckich. 

 5 marca udział w obradach Komisji Oświaty. 

 10 marca spotkanie z dyrektorem władzy wdrażającej programy 

europejskie. Uczestnictwo w tym spotkaniu także pani Popkowskiej 

pracownika Urzędu Gminy, specjalisty ds. zamówień publicznych. 

Rozmowy na temat kary i jej korekty. Przygotowane zostało pismo 

wyjaśniające. Wójt stwierdził, że trudno wyrokować jak się to potoczy ale 

była przychylność i zrozumienie. Kara na pewno będzie jest tylko kwestia 

w jakiej wysokości.  
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 11marca spotkanie z sołtysami z okazji „Dnia sołtysa”. Podziękowanie  

za pracę jaką wykonują sołtysi na rzecz lokalnej społeczności. 

 12 marca szkolenie z zakresu obronności organizowane przez Wojewodę. 

W szkoleniu brali udział wójtowie i burmistrzowie.  

 12 marca spotkanie z mieszkańcami w Starym Polichnie. Omawiane były 

sprawy bieżące i oczekiwania mieszkańców na najbliższe lata. 

 17 marca spotkanie z mieszkańcami Janczewa. Omawiane były sprawy 

bieżące i oczekiwania mieszkańców na najbliższe lata. 

 18-19 marzec Zarząd Zrzeszenia Gmin Woj. Lubuskiego w Szklarskiej 

Porębie.  

 23 marca udział w Komisji Budżetowej. 

 24 marca spotkanie ze Starostą Gorzowskim. Propozycja współpracy  

w zakresie dróg powiatowych. 

 24 marca spotkanie w Urzędzie z przedstawicielami Kół Łowieckich 

działających na terenie naszej gminy.  

 25 marca spotkanie z sołtysem, radą sołecką i radną Renatą Nowosad  

w Jastrzębniku. Omówienie spraw bieżących i oczekiwania mieszkańców 

na najbliższe lata. 

 27 marca udział w spotkaniu w Filharmonii z Prezydentem Bronisławem 

Komorowskim.  

 29 marca udział w spotkaniu z mieszkańcami Janczewa i Kołem 

Gospodyń Wiejskich z okazji degustacji smaków wielkanocnych. 

 

Sekretarz Gminy Paweł Pisarek na prośbę Wójta przekazał kilka słów o sobie. 

Między innymi poinformował, że pełnił funkcje Sekretarza w UG w Witnicy  

natomiast w samorządzie działa już od 1990 roku. Początkowo był 

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Witnicy a od 1998 roku jest członkiem 

Zarządu Rady Powiatu Gorzowskiego. Pracę w UG Santok upatruje w tym, aby 

wykonywać wszystkie zadania związane z prawidłowym funkcjonowaniem 

urzędu a jednocześnie w tym, aby wspólnie z Wójtem pobudzić lokalne 

środowiska do działania, gdyż widzi tu duży potencjał po stronie mieszkańców 

jak i po stronie przyrody. 

 

Radny Tadeusz Boczula pogratulował panu Pisarkowi wygrania konkursu  

na Sekretarza oraz skierował wyrazy szacunku i uznania dla Pana Józefa 

Kowalickiego za jego lata pracy jakie poświęcił dla budowania i rozwoju Gminy 

Santok przez okres 40 lat pracy w tej Gminie. 

 

Radna Irena Furmańska stwierdziła, że nowy Sekretarz jest osobą bardzo 

komunikatywną o czym miała okazję się przekonać na spotkaniu w Czechowie  

z Wójtem, Radą Sołecką, Sekretarzem i Radną.  

Spotkanie można dołączyć do przedstawionego harmonogramu spotkań przez 

Wójta. 
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Radny Stanisław Tokarski zwrócił się do Wójta o rozszerzenie tematu 

wskazanego w sprawozdaniu, a dotyczącego spotkania w MG6. Radny zwrócił 

uwagę na informacje dochodzące z prasy w kwestii 50% podwyżek za wywóz 

śmieci. Z prasy wynika, że co trzeci mieszkaniec za śmieci nie płaci, a miasto 

Gorzów w najbliższym czasie musi zaciągnąć kredyt 1,5 mln zł., żeby pokryć 

koszty wobec firmy, która odbiera śmieci. Radny zadaje pytanie – jakie 

działania poczyniono i czego w najbliższym czasie można się spodziewać. 

 

W odp. Wójt – wstępne przymiarki, jeżeli chodzi o podwyżkę opłat za śmieci 

były zrobione, natomiast decyzje jeszcze nie zapadły. Jutro też mamy spotkanie. 

Jeżeli chodzi o sprawy windykacji, to zaległości są. Po mojej wypowiedzi 

proszę pana Przewodniczącego Rady o wypowiedź, który jest księgowym i na 

co dzień pracuje w tej firmie. Zaległości wynikają z tego, że w ostatnim roku nie 

było podwyżek, bo było to niepolityczne. Koszty wywozu były większe niż 

dochody MG6. Między innymi z tego wynikają podwyżki, na które nigdy nie 

jest dobry czas. My jako nowi wójtowie mieliśmy o to pretensje do wójtów, 

którzy zostali na następną kadencję, że takiej uchwały nie podjęli. Niestety teraz 

musimy tą podwyżkę przyjąć. W jakiej wysokości jeszcze decyzja nie zapadła. 

Odnośnie windykacji proszę o wypowiedź Przewodniczącego Rady.    

 

Przewodniczący Rady – nieprawdą  jest to co podaje radio i prasa, że co trzeci 

mieszkaniec Gorzowa nie płaci. Gdyby tak było, to związek musiałby już dawno 

zakończyć działalność. Ściągalność w różnych miesiącach jest zmienna,  

bo niektórzy płacą za dłuższe okresy. Ściągalność jest na poziomie 88-90%. 

Wychodzi z tego, że nie płaci co 10-ty mieszkaniec. Nie wiem jak radio czy 

gazeta to obliczyła, chyba że policzyli ilość mieszkańców Gorzowa wg bazy 

meldunkowej a jak państwo wiecie, ustawa nie pozwala na weryfikowanie ilości 

mieszkańców podaną w deklaracji z bazą meldunkową. Nie było też podwyżki 

w roku ubiegłym, a już od pierwszego miesiąca było wiadomo, że gospodarka 

odpadami się nie bilansuje. Decyzja o podwyższeniu opłaty była wówczas 

niewygodna politycznie. Była decyzja, aby podwyższyć składkę członkowską 

gmin. W 2014 roku gminy dopłaciły do gospodarki odpadami łącznie ponad  

2 mln.zł. Uchwała nie została zmieniona i obowiązuje również na rok 2015.  

W każdej gminie jest podobnie jak u nas. Jeżeli jest uchwalana uchwała 

budżetowa i każdy widzi, że gmina ma dopłacić 500 tys.zł. do gospodarki 

odpadami, to jest sprzeciw radnych. Tak jak Wójt powiedział, na dzień 

dzisiejszy nie ma jeszcze uchwały o podwyżce, zostały zrobione pierwsze 

wyliczenia. Jutro przed zgromadzeniem jest posiedzenie Zarządu i kalkulacja 

będzie weryfikowana.  

 

Radny Radosław Wawrzyniak – przed wprowadzeniem rewolucji śmieciowej 

płaciłem za niesegregowane śmieci 35 zł., śmieci wywożono co tydzień i firma 

nie upominała się o więcej. Teraz mamy do utrzymania armie pracowników.  

Na tą chwilę śmieci segreguję i płacę to samo co wtedy. Wtedy kosz miałem  

co tydzień pełny, a obecnie ze względu na segregację mam połowę mniej.  

Nie rozumiem tego. Wtedy wszystkim się opłacało, a teraz nie. Gdybym  
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nie segregował płaciłbym teraz 42 zł. i system się nie bilansuje, i czeka nas 

podwyżka. Trzeba temu tematowi dobrze się przyjrzeć. Coś tu jest nie  

w porządku. Drugą sprawą jest windykacja. Chodzi tu nie tyle o osoby, które 

zdeklarowały się, tylko o te deklaracje, które nie zostały złożone. Trzeba 

uruchomić jakieś kontrole lub inną weryfikację wniosków.  

 

Radny Stanisław Tokarski – miasto Gorzów podjęło już działania, żeby 

egzekucja windykacji była większa. Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie 

będą pokrywały koszty, a nie indywidualni mieszkańcy. Proponuję, aby gminy  

z tego tytułu też podjęły jakieś działania, aby windykacja rozłożona była  

na wszystkich a nie tylko na tych którzy płacą. Jeżeli będzie podwyżka, a będzie 

na pewno, to zwiększy się jeszcze liczba niepłacących.  

 

Przewodniczący Rady – to co się stało po wejściu w życie ustawy, niektóre 

ruchy firm wywozowych i to co się dzieje rozjechało się z tym, co było  

w pierwotnej kalkulacji. Składka była kalkulowana na ilość mieszkańców  

wg bazy meldunkowej. Największe ubytki nie są z nie złożonych deklaracji. 

Pewne rzeczy podejrzewamy. Były wydawane decyzje przez dyrektora, który 

próbował zmieniać ilość osób w deklaracjach i te decyzje zostały uchylone 

przez nadzór. Nie ma skutecznej metody, żeby wskazać ile faktycznie osób 

mieszka. Wskazuje ten, który deklaruje i tak trzeba przyjąć. Różnica wynika  

z zaniżonej ilości osób w deklaracjach. Jeżeli chodzi o to, że w tej chwili 

deklaracje będą składały wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, zostało  

to zmienione do ustawy od 1 lutego br. i będzie to także miało zastosowanie  

do wspólnot na terenie gminy, a nie tylko na miasto.  

 

Dyskusję zakończono – więcej pytań w tym punkcie nie zgłoszono. 

 

Ad.5 porządku obrad 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2014r. oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r. 

 

W związku z tym, że sprawozdania radni otrzymali w materiałach na sesję, 

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne zgłaszanie pytań  

do Pełnomocnika Wójt ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Pana Mariusz Śpiewanka, obecnego na sesji, oraz  

o przedstawienie opinii Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa w zakresie 

omawianych sprawozdań. 

 

Radny Ireneusz Kucner (Przewodniczący Komisji ds. Rodziny  

i Bezpieczeństwa) poinformował, że na posiedzeniu Komisji w dniu 18 marca 

Pełnomocnik Wójta Pan Mariusz Śpiewanek przedstawił sprawozdania za 2014 

rok z obu programów. Komisja zaopiniowała sprawozdania pozytywnie.    
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Wobec braku pytań do sprawozdań Przewodniczący Rady przystąpił  

do dalszych punktów porządku obrad. 

 

Ad.6 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Santok 

na rok 2015. 

 

Projekt uchwały omówiła Pani Halina Garczyńska Kierownik Referatu 

RGLROŚ Urzędu Gminy w Santoku. 

 

Radny Ireneusz Kucner (Przewodniczący Komisji ds. Rodziny  

i Bezpieczeństwa) przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak – jednym z ośmiu zadań programu opieki jest 

poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. Jakie kroki w tym 

kierunku zostały poczynione. Czy było ogłoszenie lub zapytanie, czy też 

prelekcja na temat bezdomności zwierząt. 

 

Kierownik Halina Garczyńska – od 2010 roku mieliśmy na koniec roku 84 

psy w schronisku. Na dzień dzisiejszy mamy 22 sztuki, 4 zwierzęta zostały 

uśpione, a reszta trafiła w różny sposób do adopcji. Schronisko szuka i adoptuje, 

ale również sami pracownicy gminy około 6 psów oddali do adopcji dla osób 

indywidualnych. Informujemy także towarzystwa opieki nad zwierzętami  

i za ich pośrednictwem są też adopcje.  

 

Radna Irena Furmańska – pytanie odnośnie paragrafu 5 – sprawowanie opieki 

nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. Kto to ma robić, wpisane 

schronisko, czy ktoś inny.  

 

Sekretarz Gminy Paweł Pisarek – zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt 

gmina prowadzi rejestr opiekunów bezdomnych kotów. Jeżeli są osoby, które 

się zgłoszą, że chcą się opiekować takimi zwierzętami, to umieszczane  

są w rejestrze i mogą otrzymywać środki na dokarmianie. Dokarmianie nie 

obejmuje schroniska.  

 

Radna Irena Furmańska –  jeśli się ktoś zgłosi, ale my na co dzień mamy  

te koty. Kto na co dzień nimi się zajmuje. 

 

Sekretarz Paweł Pisarek – jest to kwestia informacji dlatego, że program 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oprócz działań konkretnych zakłada 

również działanie edukacyjne, informacyjne. Nie ma żadnego problemu, aby 

temat nagłośnić i aby osoby zainteresowane przejęły te obowiązki. 

 

Radna Irena Furmańska – pytam dlatego, że w programie realizatorami 

programu nie są sołtysi, a oni najbardziej wiedzą ile tych kotów jest i co się  
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z nimi dzieje. Na co dzień tymi kotami się zajmują, dzwonią do gminy. Pani 

sołtys z Czechowa ma z tym problem. Realizatorem tego programu nie ma 

sołtysa. Czy nie warto byłoby go wpisać? 

 

Radny Radosław Wawrzyniak – dyskusja bezprzedmiotowa, jak sołtys chce  

to niech się zgłosi. 

 

Radna Krystyna Rajczyk – nie będę biegała za tym kto ma kota. Mieszkańcy 

się zajmują. Sołtys ma wiele obowiązków i ma co robić. 

 

Radna Irena Furmańska – czyli pozostawiamy te koty same sobie, 

szczególnie w okresie zimowym. 

 

Przewodniczący Rady w tym momencie zamknął dyskusje i oddał głos 

radnemu Tomaszowi Skrobańskiemu.  

 

Radny Tomasz Skrobański zadał pytania: 

- jaki jest koszt jednostkowy umieszczenia bezdomnego zwierzaka w schronisku 

i jego przetrzymywania, 

-   paragraf 5 podpunkt 4 – ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt 

poprzez zastosowanie zabiegów sterylizacji i kastracji – w jaki sposób 

techniczny osoba otrzyma pomoc w tej sprawie. 

 

Kierownik Halina Garczyńska – opłata miesięczna za luty wyniosła  

w schronisku 6592,70 za 22 szt. psów. Odnośnie sterylizacji – robimy takie 

zabiegi. Ostatnio mieliśmy przypadek przybłąkania się kotów, okocenia  

na terenach prywatnych. W uzgodnieniu z właścicielem, jeżeli chce przejąć  

do adopcji, to na nasz koszt sterylizujemy je. Jak są takie osoby to proszę 

zgłaszać do nas. Sterylizacje przeprowadza wybrany raz w roku lekarz 

weterynarii. 

 

Wobec wyczerpania zapytań Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod 

głosowanie: 

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami:  

14 za uchwałą, 1 głos wstrzymujący (radna Irena Furmańska).  

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

 

Tekst jednolity uchwały nr VI/42/15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.7 porządku obrad 

Podjęcie uchwały Ustalenia stawek opłat za wynajem sal lekcyjnych  

w publicznych szkołach na terenie Gminy Santok, dla których organem  

prowadzącym jest Gmina Santok. 
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Projekt uchwały 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. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak – czy jest możliwość, żeby pieniądze z tytułu 

wynajmu wróciły do szkoły.  

 

Skarbnik Gminy Wanda Jurek – na ten moment mamy zaplanowane  

w budżecie środki z wynajmu sal w wys. 6000 zł. W tej chwili nie zwiększam 

planu, a jak wpłyną środki z wynajmu sal, będą ponadplanowe, to wprowadzimy 

po stronie wydatków dla szkoły, w której sale są wynajmowane.  

 

Wobec wyczerpania zapytań Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod 

głosowanie: 

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami:  

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

 

Tekst jednolity uchwały nr VI/43/15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.8 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

przesyłu. 

 

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. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie: 

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami:  

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

 

Tekst jednolity uchwały nr VI/44/15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.9 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 

rok 2015. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z załączonym w materiałach 

dla radnych pismem z Wydziału Nadzoru Wojewody, uchwalając plan pracy 

Komisji Rewizyjnej radni przyznali za dużo kompetencji tej Komisji  
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w pierwszym kwartale, pozwalając na kontrolę umorzeń i odroczeń zobowiązań 

podatkowych. Przewodniczący Rady w odpowiedzi na pismo Nadzorcze 

zapewnił, że Rada to sprostuje we własnym zakresie, w związku z czym nowy 

plan pracy Komisji nie zawiera tego punktu. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił treść uchwały i poddał ją pod głosowanie: 

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami:  

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

 

Tekst jednolity uchwały nr V/45/15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.10 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Gorzowskiemu. 

 

Projekt omówił Pan Józef Szurgot Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego 

Urzędu Gminy w Santoku. Dofinansowanie dotyczy zadania inwestycyjnego 

polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Santok 

na ul. Gorzowskiej. Problem trwa od kilku lat. Część kanalizacji deszczowej 

przebiegała przez tereny prywatne, zostały zablokowane przez właściciela  

i trzeba przebudować cały system, i doprowadzić przez tereny gminne do rzeki 

Warty. Inwestorem zadania będzie powiat, a gmina dofinansowuje  

w wys. 35.000 zł. tj. połowę zadania.  

 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki  

i Rolnictwa) przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie: 

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami:  

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

 

Tekst jednolity uchwały nr VI/46/15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przed przystąpieniem do omawiania punktu 11 Przewodniczący Rady  

na wniosek radnego Stanisława Tokarskiego zarządził przerwę w obradach, aby 

Komisja Budżetu Gospodarki i Rolnictwa miała czas na ponowne omówienie 

projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej, gdyż od momentu 

ostatniego posiedzenia Komisji projekt uległ zmianie. 

Obrady wznowiono po 15 min. przerwie. 

 

Ad.11 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 

2015. 
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Skarbnik Gminy Wanda Jurek poinformowała, że uchwała dostarczona 

radnym w materiałach uległa zmianie w związku z tym, że przed sesją wpłynęły 

nowe środki dla oświaty tj. dla oddziału przedszkolnego. Zaplanowane było 

21.800 zł. a jest 22.000 zł. – wzrosła dotacja o 200 zł. 

Równocześnie dla przedszkola w planie było 214.000 zł. a jest 308.980 zł. – 

dotacja wzrosła o 94.980 zł. 

Zmieniła się treść paragrafu 1, który obecnie mówi o zwiększeniu dochodów  

o łączną kwotę 46.876 zł. Równocześnie punkt 1 paragrafu 1 mówi  

o zwiększeniu dochodów bieżących o 46.876 zł., natomiast pozostała część 

zapisu w tym punkcie jest bez zmian.   

Zmieniła się treść paragrafu 2, który obecnie mówi o zwiększeniu wydatków  

o łączną kwotę 46.876 zł. Równocześnie punkt 1 paragrafu 2 mówi  

o zwiększeniu wydatków bieżących o 46.876 zł., natomiast pozostałe zapisy  

w paragrafie 2 pkt 1 i 2 są bez zmian. 

 

Skarbnik Gminy Wanda Jurek szczegółowo mówiła zmiany w załącznikach 

do uchwały, kolejno w działach i rozdziałach.  

 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki  

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

W związku z licznymi zmianami wprowadzonymi także na dzisiejszej sesji 

Przewodniczący Komisji stwierdził, że na następną sesję Pani Skarbnik załączy 

radnym pełną dokumentację odnośnie wprowadzonych zmian.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie: 

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami:  

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

 

Tekst jednolity uchwały nr VI/47/15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad.12 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów. 

Nazwa ulicy dotyczy działki o nr ewidencyjnym 174/2. W projekcie uchwały 

zawarto nazwę ulicy „Marketowa”. 

Projekt omówił Kierownik pan Józef Szurgot, zwracając się jednocześnie  

o zmianę nazwy ulicy w projekcie uchwały z „Marketowej” na „Morelową”. 

 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki  

i Rolnictwa) – przedstawił opinię Komisji do projektu uchwały.  

Nazwa ulicy „Marketowa” złożona przez inwestora prowadzącego budowę, 

została uznana przez Komisję jako nietematyczna do nadawanych ulic  

w Wawrowie. Obecnie są ulice w nawiązaniu do sadownictwa takie jak: 

Malinowa, Czereśniowa, Sadowa. W związku z tym Komisja odłożyła nazwę  
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do konsultacji z radnymi Wawrowa i panią Sołtys. Uzgodniono, że będzie 

nazwa „Morelowa”.   

 

Radny Tomasz Skrobański – cieszę się, że nie została nazwa „Marketowa” 

tylko „Morelowa”, bo też mi się nie podobała. 

 

Radny Piotr Goławski – sprawdzaliśmy na internecie. W Polsce nie znalazłem 

takiej ulicy „Marketowej”.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie ze zmienioną nazwą  

na ul. Morelową: 

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami:  

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

 

Tekst jednolity uchwały nr VI/48/15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.13 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lipki 

Wielkie. 

Nazwa ulicy dotyczy działki o nr ewidencyjnym 611. W projekcie uchwały 

zawarto nazwę ulicy „Akacjowa”. 

Projekt omówił Kierownik pan Józef Szurgot. 

 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki  

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

Komisja uznała, że nazwa jest tematyczna, gdyż pasuje do obszaru jaki tam 

występuje. 

 

Radna Irena Furmańska – nawiązała do art.8 ust.1 ustawy o drogach 

publicznych gdzie jest zapisane, że w przypadku drogi wewnętrznej wymagana 

jest pisemna zgoda właścicieli terenu. Pytanie czy muszą wszyscy się zgodzić?  

 

Kierownik Józef Szurgot poinformował, że jest to działka gminna, a nie 

wewnętrzna.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie ze zmienioną nazwą  

na ul. Morelową: 

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami:  

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

 

Tekst jednolity uchwały nr VI/49/15 stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad.14 porządku obrad 

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że nie wpłynęła do niego żadna 

interpelacja, wobec czego należy przejść do zapytań radnych.  

 

Zapytania radnych 

 

Radna Krystyna Rajczyk 

 Interwencja w sprawie nowej pętli autobusowej. Proszę o ustawienie 

znaków takie jakie były przed rozpoczęciem budowy, niech wrócą  

na swoje miejsce. 

 Prośba o podanie jaka jest skuteczność ściągania opłat za śmieci  

w Wawrowie. Procentowo ile osób płaci, ile nie, ile jest deklaracji. 

 

Radny Piotr Goławski 

Obecnie jest prowadzona inwestycja - przebudowa ronda w Wawrowie razem  

z drogą. Po lewej stronie jest robione to nieciekawie. Inwestycja gminy  

z powiatem kończy się po lewej stronie na wysokości tablicy Wawrowa i zostaje 

50-60 metrów gdzie nie jest nic zrobione. Będzie ścieżka rowerowa, przerwa  

i dalej ścieżka rowerowa. Z prawej strony jest robione trochę dalej,  

do wysokości byłego przystanku, a po lewej jest luka. Czy ktoś to będzie robił, 

czy tak zostanie. 

 

Radna Irena Furmańska 

Pytanie na jakim etapie jest przedłużenie nitki autobusu MZK w Czechowie. 

 

Radny Tomasz Helicki – pytanie związane z karą, która została nałożona  

na gminę. Dotyczy projektu dla osób wykluczonych. Na poprzedniej sesji 

prosiliśmy Wójta, żeby próbował dotrzeć kto zawinił, że mamy tą karę.  

Czy wiadomo coś w tej sprawie. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak 

Zwraca uwagę na nowo remontowany Ośrodek Zdrowia w Lipkach Wielkich, 

który już się sypie. Pytanie kiedy będą zrobione poprawki. Chodzi o elewacje. 

 

Radny Tomasz Skrobański 

Prośba do Wójta o przybliżeniu projektu „baszta”. 

 

Radny Arkadiusz Witczak 

Sprawa projektu dla wykluczonych. Pani Arciszewska dostała odpowiedź,  

że po części Lipek zwanej potocznie „ambał” nie ma zasięgu i nie dostaną 

internetu, komputera. Są problemy z siecią. Tak samo jeszcze 2-3 rodziny.  

Nie dosyć, że nie ma zasięgu to jeszcze nie dostaną komputera i są podwójnie 

pokrzywdzeni. 
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W odpowiedzi Wójt Józef Ludniewski 

 Odnośnie kary. Od wskazania winnych jeszcze chcę się wstrzymać,  

bo czekamy na odpowiedź od władzy wdrażającej. Mamy już pierwsze 

wnioski i osoby które w jakiś sposób były odpowiedzialne za ten projekt, 

ale chciałbym poczekać na odpowiedź. Myślę, że w najbliższych dniach 

ta odpowiedź do nas dotrze z Warszawy i na następnej sesji wszystko 

państwu przekażemy.  

 Projekt „baszta”. Jest to projekt wspólny z Niemcami i będzie polegał  

na promocji naszej gminy. Będą opublikowane wydawnictwa związane  

z naszą gminą. Jest to 80-lecie baszty. Oczywiście nie będzie to wielka 

promocja, bo jest to budowla Niemiecka, ale chcemy to w ramach 

promocji naszej gminy wykorzystać. Jest na to dosyć duże 

dofinansowanie. Będą książki, broszury na temat naszej gminy w języku 

polskim i niemieckim.  

 Inwestycja w Wawrowie jest realizowana przez drogi wojewódzkie  

i finansowana w 100%. O chodniki pytała już się pani sołtys. Byłem  

u dyrektora pana Napierały, który stwierdził, że to będzie połączone.  

 Kwestia dotycząca MG6 zgłaszana przez radną Krystynę Rajczyk. Jutro 

będzie spotkanie, to poprosimy przedstawicieli MG6 o przygotowanie 

odpowiedzi.  

 Wydłużenie nitki MZK. To nie da się tak szybko zorganizować.  

Są uzgodnienia w tym kierunku, zajmujemy się tym i proszę o trochę 

cierpliwości. 

 Brak sygnału w Lipkach. Projekt jest tak skonstruowany, że komputer  

i modemy mogą otrzymać tylko te osoby, do których dociera sygnał. 

Niestety w wielu miejscach przekaźniki odbioru sygnału nie docierają. 

Jest regulamin jeżeli chodzi o fundusze unijne. 

 Ośrodek Zdrowia w Lipkach W. Pamiętam w jakich warunkach 

atmosferycznych była kończona ta inwestycja. Było zimno i mróz. Każdy 

wykonawca ma gwarancje 2-3 letnią i będzie zobowiązany  

do naprawienia. W tej chwili jeszcze warunki pogodowe na to nie 

pozwalają. Na pewno tym się zajmiemy i usterka będzie naprawiona. Pan 

Szurgot zna sprawę.  

 

Radny Arkadiusz Witczak  

Pytanie czy projekt „baszta” będzie obejmował tylko wydawnictwa.  

 

W odp. Wójt – nie tylko. To będzie ogólno-gminna impreza, gdzie wspólnie 

pójdziemy na basztę. Jest to też powiązane z 80-leciem. Będzie też impreza 

na „promenadzie”.   

 

Radny Arkadiusz Witczak  
Pytanie ile to będzie kosztowało. 
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W odp. Wójt – nas kosztuje tylko 9.000 zł. a dofinansowania mamy 

55.000zł. to są duże pieniądze, które będą dla mieszkańców i gminy 

wykorzystane. 
 

Radny Arkadiusz Witczak stwierdził, że jeżeli przystępuje się do 

projektów, to żeby po nim coś zostało. 
 

W odp. Wójt – wydawnictwo przygotuje książki. 
 

Radny Arkadiusz Witczak – był projekt za pana Stanisława Chudzika  

i wydawnictwa. Wydania można przedrukować. Historii na nowo nie 

będziemy pisać. 
 

Radny Stanisław Tokarski 

Rondo w Wawrowie. Czy jest jakiś plan budowy zatok i wiaty przystankowej 

przy kościele w miejsce pętli autobusowej, która była do tej pory. Z projektu 

ronda nie wynika, żeby tam była jakaś zatoka przystankowa.  
 

W odp. Wójt  

Do sprawy MZK w Wawrowie wrócimy, bo nie zostały ujęte w budżecie 

pieniądze na wydłużenie tej trasy. W ostatniej kadencji było porozumienie 

Wójta z urzędującym Prezydentem Miasta, żeby końcowy przystanek  

w Wawrowie był końcowym przystankiem linii miejskiej. Po zmianie władz 

od tablicy kończącej miasto Gorzów do kościoła jest około 300m., została 

trasa wydłużona o następne 600m i łącznie jest około 1300m. dopłaty  

do wozokilometra. Rocznie będzie nas to kosztowało około 100.000 zł., które 

nie jest ujęte w budżecie, dlatego będziemy musieli do tego tematu wrócić.  

 W sprawie wiaty wypowie się pan Szurgot.  
 

Radny Piotr Goławski 

Niedawno była robiona ul Sadowa w Wawrowie. Czy był już robiony 

przegląd gwarancyjny. Jest to przykład jak nie powinno się budować, 

wydawać publicznych pieniędzy. Droga jest bardzo wąska, nie mieszczą się 

dwa samochody i jeździ się poboczami. Droga pośrodku już się zapada. 

Mieszkańcy pisali różne pisma  dostali informacje, że będą powiadomieni  

o terminie przeglądu. Nie wiem czy był termin i jak się to skończyło. 
 

Kierownik Józef Szurgot 

 Przegląd gwarancyjny drogi ul. Sadowa nie był jeszcze robiony. 

Dopiero będziemy rozpisywać. Planowane jest na kwiecień. 

  Kwestia zatoki w Wawrowie. Zgodnie z opracowanym projektem 

zmiany organizacji ruchu, po oddaniu do użytku samego ronda, jak 

puścimy ruch przy kościele, to zaplanowane są w projekcie 

tymczasowe dwa przystanki i one będą wykonane. Jeden na wysokości 

Plebanii na narożniku, a drugi na wysokości p.           .  

Za p.          na poboczu gdzie były 3 drzewa do usunięcia, to tam 

docelowo będą dwie wiaty przystankowe dla wysiadających i 

wsiadających.   
 

Odpowiedź dla radnej Krystyny Rajczyk Wójt przygotuje na następną sesję.  
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Ad.15 porządku obrad 

Informacje i wolne wnioski. 

 

Sołtys Jerzy Klimczak (Sołectwo Santok) 

Sprawa asfaltu koło bloków kolejowych i za stacje. Podobno ma być 

nieodtworzony asfalt, a tam są duże dziury. Rura tłoczna poszła chodnikiem, 

jezdnia nie była ruszana, ale jest ona zniszczona. Czy będzie to odtworzone.  

 

W odp. Wójt  
Zauważyłem to o czym mówi pan Sołtys. Wydaje mi się, że byłaby  

to niegospodarność i niedorzeczność, żeby nie robić w całości. Spotkaliśmy się 

wspólnie z Sekretarzem z panem Pawłem Tokarczukiem i chcemy żeby był tam 

asfalt położony. Niestety umowa powiatu z wykonawcą sieci wodociągowej 

jest, że odtwarzają tylko tam gdzie idzie sieć kanalizacyjna. Czekamy  

na propozycję powiatu współfinansowania tego odcinka drogi. Jestem 

przekonany, że ten odcinek drogi musi być wykonany.  

 

Sołtys Jerzy Klimczak – uważam, że ta firma, która robiła kanalizację powinna 

też w pewnym sensie partycypować, bo oni samochodami  zniszczyli i porobili 

dziury. Jako gmina możemy dołożyć, plus powiat i wykonawca, który najwięcej 

zniszczył. 

 

Sekretarz Paweł Pisarek 

Byłem dzisiaj na posiedzeniu Zarządu i na ten temat rozmawialiśmy. Temat 

zgłaszałem. Pan Tokarczuk będzie wyliczał kwotę o jakiej mówimy. Trzeba 

jeszcze zdecydować jakiej grubości warstwa ścieralna ma być. Starosta 

serdecznie zaprasza Wójta na spotkanie i myślę, że uda się to zrealizować.  

Na pewno trzeba będzie do tego coś dołożyć.  

 

Przewodniczący Rady poinformował o piśmie, które wpłynęło do Rady Gminy 

Santok od sołtysa Pana Jerzego Klimczaka, dotyczące wodociągu Santok-

Płomykowo (tekst stanowi załącznik do protokołu). 

Chodzi o możliwość i konsekwencje przywrócenia sieci wodociągowej 

przekazanej aportem do PWiK. Otrzymaliście Państwo pismo dzisiaj  

w materiałach. 

Poprosiłem kancelarię, która obsługuje naszą gminę o przedstawienie opinii  

w tym zakresie. Stanowisko pani Adwokat Agaty Smorawińskiej dostarczymy 

państwo drogą e-mail. Ja jako Przewodniczący Rady nie podejmę żadnych 

czynności uchwałodawczych w tym zakresie. Jeżeli ktoś z państwa radnych 

będzie miał inne zdanie, ma taką możliwość. Proszę zapoznać się z pismem  

i opinią. Jeżeli będzie taka potrzeba to na kolejnej sesji wrócimy do tematu.  

 

Na zakończenie radny Rady Powiatu Pan Mariusz Śpiewanek złożył życzenia 

świąteczne. 

Życzenia złożył także Wójt. 
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Ad.16 porządku obrad 

Zakończenie sesji. 

 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 16.12 Przewodniczący 

Rady zamknął obrady VI Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Protokolant        Przewodniczący Rady Gminy 

 

Ewa Konieczna              Andrzej Szymczak 

 


