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Protokół VII/2015 

z VII Sesji Rady Gminy 

S a n t o k 

29 kwiecień 2015r. 

 

Porządek obrad dostarczony radnym w materiałach: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014: 

a) wystąpienie Skarbnika Gminy, 

b) wystąpienie Wójta Gminy, 

c) opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu oraz 

wniosek w sprawie absolutorium dla wójta, 

d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania  

i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium, 

e) dyskusja, oraz podjęcie uchwał: 

- w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 

rok, 

- w sprawie absolutorium. 

6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

7. Sprawozdanie z działalności OPS za 2014 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za nieczystości 

płynne dostarczane samochodami asenizacyjnymi do oczyszczalni 

ścieków w Lipkach Wielkich. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej  

do przygotowania zmian w Statucie Gminy Santok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok 

na rok 2015. 

11. Interpelacje i zapytania radnych. 

12. Informacje i wolne wnioski. 

13. Zakończenie sesji. 

 

 

Ad.1 porządku obrad 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

 

Otwarcia VII Sesji Rady Gminy Santok o godz.13
00

 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. 

 

Na wniosek Wójta Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie  

do porządku obrad dwóch dodatkowych uchwał: 

 jako punkt 10 o treści – „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Gorzowskiemu”. 

 

Za wprowadzeniem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

 jako punkt 11 o treści – „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego”. 

 

Za wprowadzeniem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Przewodniczący Rady odczytał cały porządek obrad ze zmianami. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014: 

a) wystąpienie Skarbnika Gminy, 

b) wystąpienie Wójta Gminy, 

c) opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu oraz 

wniosek w sprawie absolutorium dla wójta, 

d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania  

i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium, 

e) dyskusja, oraz podjęcie uchwał: 

- w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 

rok, 

- w sprawie absolutorium. 

6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

7. Sprawozdanie z działalności OPS za 2014 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za nieczystości 

płynne dostarczane samochodami asenizacyjnymi do oczyszczalni 

ścieków w Lipkach Wielkich. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej  

do przygotowania zmian w Statucie Gminy Santok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok 

na rok 2015. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy powiatowi 

gorzowskiemu. 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi 

województwa lubuskiego. 

13. Interpelacje i zapytania radnych. 

14. Informacje i wolne wnioski. 

15. Zakończenie sesji. 

 

W głosowaniu porządek obrad ze zmianami przyjęto jednogłośnie – 15 za. 

 

Ad.3 porządku obrad 

Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Protokół z VI Sesji Rady Gminy Santok przyjęto jednogłośnie – 15 za. 

 

Ad.4 porządku obrad 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

 

Wójt złożył sprawozdanie z działalności, w tym: 

 31 marzec - posiedzenie zgromadzenia Związku Celowego Gmin,  

na którym została podjęta uchwała o podwyższeniu opłat za wywozy 

odpadów komunalnych. Odpady segregowane, które do tej pory były  

po 9 zł wzrosną o 4 zł, niesegregowane, które były po 14 zł wzrosną  

o 5 zł. Wójt poinformował, że obrady trwały długo a decyzja była ciężka 

do podjęcia. Wynikła z tego, że MG-6 miało coraz większe zadłużenie, 

wywozy nie bilansowały się z wpłatami. Nasza gmina corocznie 

dopłacała ponad 200.000 zł. Wójt stwierdzi, że jeżeli pomimo 

podwyższenia cen wywozy odpadów nie będą się bilansowały, 

spróbujemy wyjść z MG-6 ale tylko w zakresie rozliczania odpadów 

komunalnych, gdyż jesteśmy powiązani budową sieci 

wodnokanalizacyjnej.  

 1 kwiecień - wizyta w zakładzie karnym w Gorzowie. Wójt podziękował 

w tym miejscu za pomoc w zorganizowaniu spotkania radnemu Piotrowi 

Goławskiemu i Panu Zbyszkowi Haściło, dzięki czemu mamy  

do dyspozycji 5 skazanych, którzy przyjeżdżają do nas i pomagają nam  

w utrzymaniu porządków w naszej gminie.  

 1 kwiecień - spotkanie ze Starostą Małgorzatą Domagała. Rozmowy  

na temat drogi powiatowej, która biegnie przez miejscowość Santok, 

gdzie w tej chwili jest realizowana budowa sieci kanalizacyjnej oraz  

na temat tego odcinka, który nie został ujęty w nałożeniu nowej nakładki 

na wysokości dworca PKP i od przejazdu kolejowego. Rozmowy 

przebiegały pomyślnie w zakresie realizacji nie ujętego odcinka  

i położenia dywanika asfaltowego przez miejscowość.  

 8 kwiecień - spotkanie w PWiK, rozmowy na temat budowy sieci. Podjęto 

działania w zakresie spotkań z mieszkańcami, aby  zadeklarowali się czy 

będą na 100% się podłączać, czy mają wątpliwości.  
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 9 kwiecień - spotkanie z przedstawicielami firmy ECOVERDE, która 

zajmuje się realizacją budowy przydomowych oczyszczalnie ścieków. 

Firma realizowała inwestycje na ponad 30 mln zł. Gmina jest na etapie 

ustalania inwestycji, podejścia do projektu budowy takich oczyszczalni 

oraz na etapie rozmów z mieszkańcami i organizowania spotkań  

w zakresie przydomowych oczyszczalni w miejscowościach gdzie nie 

będzie kanalizacji. 

 9 kwiecień - wizyta w gimnazjum w Lipkach Wielkich - otwarcie ścieżek 

edukacyjnych. Wójt uważa, że jest to bardzo dobry pomysł Pana 

Dyrektora. 

 10 kwiecień - spotkanie z wiceprezesem strefy kostrzyńsko-słubickiej, 

celem uzyskania informacji w sprawie naszego wniosku o utworzenie 

podstrefy kostrzyńsko-słubickiej. Pan prezes powiedział, że na dzień 

dzisiejszy jest tysiąc hektarów ziemi, która już jest w strefie i oczywiście 

nie będzie łatwo. 

 13 kwiecień - spotkanie z wojewodą w UG w Santoku. W spotkaniu 

uczestniczyli między innymi: senator Helena Hatka, komendant 

Wojewódzkiej Straży Pożarnej Hubert Harasimowicz, Wojewódzki 

Inspektor Transportu Sanitarnego Bogusław Bielecki, Pan Mariusz 

Śpiewanek. Ochotnicza Straż Pożarna z Lipek Wielkich otrzymała 

laptopa, kurtki, latarki, torby, fantoma do nauki pierwszej pomocy.  

Wójt podziękował za pomoc w załatwieniu wszystkich rzeczy  

u Wojewody Panu Jarosławowi Śliwińskiemu i Panu Mariuszowi 

Śpiewankowi. 

 14 kwiecień – ponowne spotkanie w PWiK. Wójt poinformował, że jak 

związek Celowy MG-6 podpisywał umowy budowy sieci wodno-

kanalizacyjnej zobowiązał się i taki był warunek przyznania środków,  

że w 100% mieszkańcy zadeklarowani muszą podłączyć się do sieci. 

Większość ludzi chce się podłączać ale zostaje kwestia tych osób, których 

nie będzie stać jak emerytów, rencistów. PWiK chce przekazać w formie 

dotacji około 20 tysięcy na pomoc mieszkańcom, których nie będzie stać, 

żeby się podłączyć.  Wójt stwierdził, że  trzeba zrobić wszystko jako 

mieszkańcy, żeby podłączenie było stu procentowe, gdyż każdy jeden 

procent nie podłączony do sieci to ogromne pieniądze i koszty, które 

poniosą wszyscy mieszkańcy.  

 16 kwiecień - spotkanie z Radą Sołecką w Santoku w związku  

z tworzeniem programu strategii rozwoju gminy 2015-2020. Rada 

Sołecka poprosiła o spotkanie aby wnieść swoje uwagi i wnioski  

do strategii rozwoju. Najważniejsze jest, żeby to czego oczekuje dana 

miejscowość było w strategii, aby można było pozyskiwać fundusze 

unijne. Rozmowy z sołtysami, radami sołeckimi, to dobra droga, bo 

najważniejsze jest to, czego oczekuje dana miejscowość. 

 17 kwiecień - spotkanie z marszałkiem Romanem Gawlikiem, który jest 

odpowiedzialny za europejski fundusz społeczny i projekty miękkie. 

Zadeklarował pomoc i jest otwarty na współpracę. 
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 18 kwiecień - kiermasz pszczelarski i targi pszczelarskie w Santoku. 

 18-19 kwiecień Lubuski TOUR organizowany przez Radio Plus Gorzów  

i Nova Park. Wójt podziękował wszystkim, którzy brali udział  

i stwierdził, że był dumny z tych wszystkich ludzi, którzy pokazali,  

że można się cieszyć śpiewem, prezentacją swoich potraw, ciast a serce 

się radowało jak dzieci z zespołu Mirage pokazali świetne przygotowanie 

gimnastyczne i pięknie reprezentowali naszą gminę.  

 20 kwiecień - udział w posiedzeniu komisji budżetowej. 

 21 kwiecień - spotkanie z jubilatką Panią               . Wójt stwierdził, że 85 

urodziny to piękna uroczystość a kosztuje nas niewiele. Warto poświęcić 

czas dla ludzi starszych.  

 21 kwiecień - spotkanie związane z budową ścieżek rowerowych 

EuroVelo, na które przyjechał przedstawiciel Pan Marek Zamana, będący 

koordynatorem budowy ścieżek. Nasz ścieżka EuroVelo biegnie  

od Kostrzyna przez Witnicę, Bogdaniec, Deszczno i ma przechodzić  

w Santoku brzegiem Warty przez Płomykowo, Zwierzyń i do Strzelec. 

Następna odnoga będzie przez Santok wzdłuż drogi powiatowej  

do Czechowa i z Czechowa do Gorzowa, i następna od drogi powiatowej 

w Wawrowie poprzez Gralewo, Janczewo, Santok, Polichno  

aż do Jastrzębnika.  

 23 kwiecień - spotkanie rolników z Kołami Łowieckimi w urzędzie.  

O spotkanie prosili sołtysi Pan Jerzy Klimczak i Grzegorz Jatczak. Wzięli 

w nim udział  przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

oraz Doradztwa Rolniczego. Zostały spisane przez Panią Garczyńską 

wnioski do zrealizowania. Rolnicy mają swoje racje uważają, że szkody 

są zawsze dużo większe, aniżeli odszkodowania, które koła łowieckie 

wypłacają. 

 24 kwiecień - spotkanie z OSP w Janczewie dotyczące sprawozdania  

z działalności OSP w Janczewie za 2014 rok.  

 27 kwiecień - spotkanie w OPS w Santoku z mieszkańcami w celu 

przedstawienia propozycji założenia stowarzyszenia. Wójt poprosił aby  

w tym zakresie co do szczegółów wypowiedział się Sekretarz Gminy.  

 27 kwiecień - zebranie wiejskie w Płomykowie na zaproszenie Pana 

Sołtysa. Omówienie spraw bieżących. 

Wójt poinformował o tym co w tej chwili jest robione w Gminie.  

 Prowadzone są negocjacje w zakresie wykonawcy, który przygotuje dla 

gminy plan gospodarki niskoemisyjnej oraz program zaopatrzenia gminę 

w energie elektryczną. 

Jest to niezbędny dokument do tego, żeby można było starać się o środki 

unijne. 

 Wybrano wykonawcę, który będzie usuwał na terenie gminy Santok 

azbest.  

 Podpisano umowę z wykonawcą na bieżące utrzymanie dróg i ogłoszono 

postępowanie przetargowe w zakresie przygotowania strategii rozwoju 

gminy.  
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Wójt odniósł się do kary, która została naliczona w wysokości 25% przez 

Władzę Wdrażającą Programy Europejskie. Jak już Państwo na pewno wiecie, 

pewnie z przekazów między sobą i jest wywieszone na stronie internetowej,  

że kara, korekta finansowa została anulowana i tu tylko chciałem przeczytać 

dlaczego to zostało zrobione. Kontrolujący przyjmuje wyjaśnienie beneficjenta. 

Pod ponowną analizę wzięto między innymi znaczenie faktu zamieszczenia 

SIWS na stornie internetowej zamawiającego. Istotnym jest również fakt,  

że zamawiający zgodnie z art. zobowiązany jest do podania w treści ogłoszenia 

o zamówieniu prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego adres strony 

internetowej, na której zamieszczony będzie SIWS. Mając na uwadze powyższe 

Władza Wdrażająca Programy Europejskie odstępuje od naliczenia 25% korekty 

finansowej za naruszenie art. 38 zgodnie z tabelą pozycja 2. Panie 

Przewodniczący, szanowni Radni naprawdę jest to dla nas duża sprawa  

i chciałem podziękować tutaj Pani Popkowskiej, która jest specjalistką  

od zamówień publicznych, która napisała to odwołanie.  Pojechaliśmy  

do Warszawy z Panią Popkowską do Władzy Wdrażającej i argumenty, które 

zostały przez nas przedstawione zaowocowały tym, że ta kara została 

anulowana. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Pani Bogusi i naprawdę jest to duża 

sprawa tym bardziej, że początkowo było, że minimalna kara jest 5%.  

Jeszcze jedną sprawą do której chciałbym się odnieść jest, wywiad  

w telewizji związany z budową sieci informatycznej dla osób wykluczonych. 

Pan redaktor po prostu powycinał moje wypowiedzi  

i ułożył tak jak mu było wygodnie. Krótko powiem tylko o historii. Przed 

końcem wyborów dochodziły słuchy, że bardzo szybko są podpisywane umowy, 

że jest to niezgodne z przyjętym regulaminem i obiecałem, że jeżeli zostanę 

wybrany wójtem przyjrzymy się, czy to było zgodne z regulaminem  

i procedurami, które obowiązywały w danym momencie. Jak powiedziałem tak 

uczyniłem. Przejrzeliśmy wszystkie dokumenty, regulamin, który był 

uchwalony 16 maja 2014 roku przez Pana Wójta Gminy. Było napisane,  

że komisja musi się składać z 5 osób. Decyzje o przyznawaniu komputerów 

podjął Pan Wójt i Pani kierownik projektu czyli Pani Rogoza. W związku z tym 

było to niezgodne z regulaminem. Powołałem nową komisję w skład której 

weszli radni i sołtysi i oni weryfikowali jeszcze raz przyznane komputery  

i karty. Większość z tych przyznanych komputerów została zweryfikowana 

pozytywnie, natomiast niektóre osoby zostały wykluczone, bo po prostu nie 

spełniały kryteriów, które były zawarte w tym regulaminie i o tym wszystkim 

poinformowałem Pana redaktora, ale Pan redaktor szukając sensacji napisał,  

że stary rozdał, a nowy dał swoim. Tak nie było, ja w ogóle nie brałem w tym 

podziale komputerów udziału. Po to się władza zmieniła, że miało być  

wszystko czytelne, dlatego została powołana komisja z radnych i sołtysów i oni 

podejmowali decyzje. Decyzje były niezależne, nie było żadnych nacisków, 

każdy sam rozpatrywał i każdy sam podejmował decyzje.  

 

Sekretarz Gminy Paweł Pisarek wypowiedział się w sprawie stowarzyszenia. 

Poinformował, że wystąpił wspólnie z Panią kierownik Ośrodka Pomocy 

Społecznej z inicjatywą stworzenia stowarzyszenia, które jako organizacja 
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pozarządowa działałaby na rzecz kultury, promocji, a także pomocy społecznej 

dla osób wykluczonych. Mamy wstępnie opracowany statut tego 

stowarzyszenia, zaprosiliśmy osoby. Na spotkanie przyszło chyba 25-30 osób. 

Następne spotkanie będzie 11 maja. Mam nadzieję, że wtedy już uda nam się 

doprecyzować statut i podjąć stosowne uchwały, żeby zgłosić do KRS 

stowarzyszenie no i wtedy będziemy rozpoczynali działalność. My ze strony 

urzędu kierujemy tym, żeby stworzyć takie stowarzyszenie po to, aby mieć 

partnera społecznego do prowadzenia różnych inicjatyw kulturalnych, 

społecznych i tego typu na terenie naszej gminy. Stowarzyszenie może 

pozyskiwać środki, stowarzyszenie może brać udział w działaniach pożytku 

publicznego, będzie bardzo pomocne i myślę, że jeżeli będzie prężnie działało 

można wiele wspaniałych inicjatyw prowadzić.  

 

Radny Radosław Wawrzyniak 

Zadał trzy pytania. Pierwsze pytanie kto zapłaci za nakładkę asfaltową  

w obrębie PKP chodzi o drogę powiatową i czy my będziemy się jako gmina  

do tego dokładać. Drugie pytanie - planowana ścieżka Santok-Polichno, proszę  

o przybliżenie jak ona ma wyglądać, czy będzie budowana obok nasypu. Trzecie 

pytanie do Pana Sekretarza, jak i kto przede wszystkim będzie finansował  

to stowarzyszenie i jaki będzie wkład gminy. 

 

Radna  Krystyna Rajczyk. 

Zadała pytania do Wójta. Pierwsze pytanie dotyczy opłat za wywóz odpadów 

komunalnych - czy od pojemników, które np. są przy działalności, przy 

kioskach, przy sklepach też cena wzrosła od 1 czerwca.  

Drugie pytanie - Pan Wójt powiedział, że 20 tysięcy z MG-6 pójdzie na dopłaty 

dla rodzin, których nie stać na podłączenie do kanalizacji. PWiK będzie 20 

tysięcy, dopłacało? Ile osób na dzień dzisiejszy potrzebuje takiej pomocy?  

Co to jest 20 tysięcy? Ile kosztuje jedno podłączenie?  

 

Wójt Józef Ludniewski 

 Jeżeli chodzi o powiat to Pan Radosław pytał o tą nakładkę dodatkową. 

Musi być podpisane porozumienie z powiatem gorzowskim. Jak wiemy 

powiat gorzowski realizuje zadania 50 na 50 czyli my jako budżet 

będziemy musieli dołożyć 50%. Koszt przybliżony ma być do 100 

tysięcy dla gminy.  

 Jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, to jest dopiero wytyczenie tras. 

Przedstawiona była wstępna koncepcja jak te ścieżki rowerowe miałyby 

wyglądać, ale jeszcze projektów na to nie ma. Technicznie nie ma. 

 Jeżeli chodzi o pojemniki. Wzrosły ceny za każdy pojemnik  

w zależności od litrów. Jest to do wglądu. 

 Jeżeli chodzi o dotację z PWiK. To nie jest tak, że każdy dostanie dotacje, 

to jest dla osób, które faktycznie będą korzystały z pomocy OPSu i nie 

będą w stanie, żeby same się podłączyć. Czy będzie 20 tysięcy czy 30  

to nie wiemy w tym momencie, to jest kwota, którą PWiK wskazało, że 
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ok 20 tysięcy. Jak będzie potrzeba 25, to dofinansują 25, bo wszystkim 

zależy, żeby osiągnąć ten efekt środowiskowy, bo tam naprawdę kary 

pójdą w milionach złotych.  

 

Radny Stanisław Tokarski 

Zadał pytanie - czy dalej będą dopłaty z gmin, czy też będą zlikwidowane. 

 

W odp. Wójt 

Po to były podniesione te stawki, żeby tych dopłat nie było, ale to dopiero się 

okaże jak odbędzie się przetarg, bo na ten moment jeszcze przetargu nie było. 

Taka była idea i cel, żeby gmina już nie dopłacała tych pieniędzy z budżetu 

gminy.  

 

Sekretarz Gminy Paweł Pisarek 

Wypowiedział się w sprawie stowarzyszenia. Gmina nie ma żadnego obowiązku 

finansowania stowarzyszenia, które powstanie. Natomiast gmina w ramach 

konkursu o pożytek publiczny może zlecać zadania do wykonania temu 

stowarzyszeniu, które z chwilą wpisania do KRSu ma osobowość prawną  

i będzie mogło ubiegać się jako beneficjent o różnego rodzaju formy 

dofinansowania. My tego stowarzyszenia nie tworzymy jako narzędzia dla 

działalności urzędniczej, tylko chcemy osoby zachęcić do stworzenia 

stowarzyszenia, żeby mieć społecznego partnera do realizacji różnych 

przedsięwzięć.  

 

Radna Irena Furmańska 

Panie Wójcie ja chciałam Panu podziękować za wysiłek jaki Pan włożył, aby  

ta duża kwota, kara była anulowana, również Pani Popkowskiej. Chciałabym 

zapytać kto jest winien, że Pan i Pani Popkowska musieliście wykonać tak dużą 

pracę, żeby ta kara była anulowana i czy to jest prawda, że te osoby otrzymały 

nagrody?  

 

Radny Piotr Goławski. 

Radny nie wie czy dobrze zrozumiał Sekretarza w kwestii stowarzyszenia.  

Czy chodzi o stowarzyszenie dla osób wykluczonych, czy możemy to robić dla 

wszystkich mieszkańców. Radny ma wątpliwości czy nie będzie tak jak  

z internetem, że jest jedna linia, jedna linia może się podłączyć, druga nie.  

Pytanie odnośnie śmieci. Usłyszeliśmy bardzo dużo na poprzednich spotkaniach 

negatywnych rzeczy o tej ustawie. Bardzo sobie cenię to, że będziemy mogli 

odejść z opłatami w razie czego, ale jeszcze jedna kwestia, czy może dobrze 

byłoby zrobić przetarg osobny. Jeżeli mamy ten podział zrobiony w tej chwili  

na dwa okręgi, wygrywają 2 firmy a firm było 8 czy 7. Za 2,3 lata reszta 

„umrze” i będą dwie firmy, które będą nam dyktowały ceny i nie będziemy 

mieli wyjścia, będziemy musieli ich wziąć. Czy nie pójść dalej nie tylko  

z opłatami, ale z osobnym przetargiem, albo podzielić niech to MG6 robi. Po 

prostu wykończymy wszystkie firmy i będziemy musieli brać to co jest.  
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Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Szymczak.  

Jeżeli chodzi o ten podział to jedyny możliwy podział zgodnie z ustawą  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest ten na sektory, jaki 

obowiązuje w MG-6. Jeżeli miałoby być inaczej, to wymagałoby zmiany prawie 

wszystkich regulaminów jakie do tej pory zostały podjęte. Na tych spotkaniach 

zarządu, które były  wójtowie nie widzieli takiej potrzeby, żeby sektor wiejski, 

który obejmuje 5 gmin dzielić jeszcze na kolejne sektory. Jeden sektor musi 

mieć co najmniej 10 tysięcy mieszkańców więc i tak nasza gmina nie mogłaby 

sama stanowić odrębnego sektora. Musiałaby być połączona z którąś z gmin 

sąsiednich. Najbliżej po drodze jest Kłodawa, ale wymagałoby to zmiany prawie 

wszystkich regulaminów w tej chwili obowiązujących. Dlatego w tej chwili 

pierwsze działania były takie, żeby podwyższyć tą opłatę, ogłosić przetarg  

z tym, że w przetargu w specyfikacji nastąpiła mała zmiana. Do tej pory 

wykonawca miał płacone od tony wywiezionych odpadów, w tej chwili zgodnie 

ze specyfikacją do nowego przetargu wykonawca poda swoją cenę za okres 

obowiązywania umowy, a umowa będzie obowiązywała od 1 lipca 2015  

do końca września 2016 czyli przez okres 15 miesięcy. Poda swoją cenę i MG-6 

będzie płacić ryczałt miesięczny tej ceny, cena miesięczna będzie stała, a jaka 

będzie to już kwestia ile firm stanie do przetargu i jaką właśnie zaoferują cenę. 

Tak jak wójt powiedział. Deklaracja wójtów była taka, że jeżeli system dalej nie 

sprawdzi się w MG-6 to wójtowie gospodarkę odpadami zabierają z powrotem 

do siebie i każda gmina będzie realizowała gospodarkę odpadami we własnym 

zakresie. To też nie jest łatwą procedurą do przeprowadzenia, ale jest  

to możliwe.  

 

Sekretarz Gminy Paweł Pisarek. 

W sprawie stowarzyszenia podkreślił, że stowarzyszenie jest otwarte dla 

wszystkich chętnych mieszkańców i nie tylko mieszkańców naszej gminy, 

którzy chcieliby działać na rzecz kultury, na rzecz historii, na rzecz edukacji,  

na rzecz poprawienia estetyki poszczególnych miejscowości, na rzecz 

prowadzenie różnych inicjatyw kulturalnych, turystycznych, rekreacyjnych jak 

również prowadzić działania wspierające osób, które wymagają takiego 

wsparcia, a więc osoby wykluczone społecznie, osoby niepełnosprawne lub  

inne różne działania. Stowarzyszenie mając takie zapisy w statucie może 

różnymi grupami działać, nie muszą wszyscy się angażować, bo kogoś będzie 

interesowała np. historia, kultura czy inne tego typu działania, a kogoś innego 

mogą interesować działania prospołeczne, ale chodzi nam o to, że 

stowarzyszenie będzie mogło wtedy stworzyć na przykład centrum integracji 

społecznej. To jest jedna z form działania. Stowarzyszenie będzie mogło 

realizować projekty edukacyjne, będzie mogło np. prowadzić różne działania 

mające na celu podniesienie estetyki poszczególnych miejscowości. Jak to się 

uda trudno powiedzieć. Zależy to generalnie od osób, które będą chciały 

uczestniczyć w pracach stowarzyszenia i angażować się w jego działania, ale 

jest taka możliwość i w wielu gminach takie stowarzyszenia działają.  
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Jaki będzie ostateczny kształt działalności stowarzyszenia zadecydują jego 

członkowie ustalając statut, a potem realizując. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Szymczak. 

Dziękuję bardzo. Zamykam już dyskusję w punkcie 4 przystępujemy  

do realizacji punktu 5 porządku obrad.  

 

Ad.5 porządku obrad 

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2014. 

 

Radni rozpatrzyli sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu gminy za 2014r. 

 

Skarbnik Gminy Wanda Jurek przedstawiła sprawozdanie po stronie 

dochodów i wydatków. 

 

Wójt Gminy Józef Ludniewski przekazał informacje w zakresie realizowanych 

inwestycji, głównie dotyczących zadań, które przeszły do rozliczenia na rok 

2015.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Goławski zapoznał z pozytywną 

opinią Komisji dotyczącą wykonania budżetu za rok 2014 (protokół z Komisji 

Rewizyjnej oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla wójta stanowią 

załączniki do protokołu).  

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Szymczak zapoznał z uchwałą 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu  

z wykonania budżetu Gminy Santok za 2014r. wraz z informacją o stanie mienia 

Gminy Santok oraz uchwałą w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Santok, dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy (teksty jednolite stanowią załączniki do protokołu). 

 

W dyskusji zostały przedstawione opinie poszczególnych Komisji Rady, przez 

Przewodniczących tych Komisji w osobach: 

- Stanisław Tokarski - Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki  

i Rolnictwa  

- Damian Kochmański - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury  

i Sportu 

- Ireneusz Kucner - Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa 

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z wykonania budżetu  

za 2014r. (teksty stanowią załączniki do protokołu). 

 

W dyskusji wypowiedzieli się też radni Tadeusz Boczula i Tomasz Skrobański. 
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Pan Tadeusz Boczula zwrócił uwagę na to, jak trudny to był budżet 

szczególnie w okresie wyborczym i życzyłby sobie, aby za 3 lata nowy wójt Pan 

Józef Ludniewski też przedstawił taki budżet wyborczy. Absolutorium udzielane 

jest nowemu Wójtowi, ale realizował go poprzedni Wójt. Pan radny stwierdził, 

że można wiele robić, a i tak ludzie chcą kogoś innego. Same inwestycje  

na 7 mln. zł. jest to potężna sprawa. Najlepiej wykonane wpływy do budżetu  

są z podatków od rolników i jest to wielka chwała dla rolników. Radny zwrócił 

uwagę na to, że można było rolnikom trochę ulżyć i obniżyć podatki. | 

Na zakończenie wypowiedzi radny życzy nowemu Wójtowi, żeby zawsze 

otrzymywał tak jak wójt poprzedni 100% absolutorium. 

 

Pan Tomasz Skrobański stwierdził, że jest to bardziej absolutorium dla Pani 

Skarbnik niż dla nowego Wójta, którego Rada będzie rozliczać za jakiś czas.  

Według radnego należy z tego budżetu wyciągnąć wnioski. Na przykład 

dlaczego firmy czy podatek od środków transportowych jest ściągalny tylko  

w 75%. Oznacza to, że zakłady, firmy uciekają z naszego terenu albo zmieniają 

miejsce zameldowania, czy prowadzenia takiej działalności. Radny uważa,  

że trzeba stworzyć takie warunki, aby od nas nie uciekali, nie tworzyć  

na przykład zakazów dla przejazdu ciężkimi samochodami, tak jak to stało się  

w Santoku. Pewne sprawy trzeba rozwiązać. Na zakończenie radny złożył 

gratulacje wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że budżet został 

wykonany. Jest to największy budżet jaki do tej pory mieliśmy i życzy 

wszystkim aby było czym się pochwalić za 4 lata. 

 

Po rozpatrzeniu sprawozdania i zapoznaniu się z opiniami, radni nie wnieśli 

uwag merytorycznych i finansowych do sprawozdania finansowego wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Santok za rok 2014.  

Analizując wykonanie budżetu ocenili go w sposób pozytywny, jednogłośnie  

w głosowaniu jawnym, postanawiając o zatwierdzeniu sprawozdania  

z wykonania budżetu Gminy Santok za 2014r. 

w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych,  

za udzieleniem absolutorium głosowało – 15 radnych, 

obecnych na sesji 15 radnych 

ustawowy skład Rady – 15 radnych 

 

Tekst jednolity uchwały nr VII/50/15 i sprawozdanie z wykonania budżetu, 

stanowią załączniki do protokołu. 

 

Radni jednogłośnie w głosowaniu jawnym, postanowili o udzieleniu 

absolutorium Wójtowi Gminy Santok za 2014 rok. 

w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych,  

za udzieleniem absolutorium głosowało – 15 radnych, 

obecnych na sesji 15 radnych 

ustawowy skład Rady – 15 radnych 

 

Tekst jednolity uchwały nr VII/51/15 stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad.6 porządku obrad 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2014r., które 

otrzymali w materiałach na sesję.  

 

Radny Damian Kochmański (Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury  

i Sportu) przedstawił pozytywną opinię Komisji do sprawozdania. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania przyjmując  

go jednogłośnie.  Tekst jednolity sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.7 porządku obrad 

Sprawozdanie z działalności OPS za 2014 rok. 

 

Sprawozdanie z działalności OPS za 2014r. sporządziła Pani Irena 

Dziubałtowska (Kierownik OPS). Radni zapoznali się ze sprawozdaniem, które 

otrzymali w materiałach na sesję 

 

W dyskusji wypowiedzieli się: 

 

Radna Irena Furmańska  

Temat opieki społecznej jest dla mnie bliski, dlatego przyjrzałam się dokładnie 

sprawozdaniu Pani kierownik i muszę powiedzieć, że to sprawozdanie opisowe 

jest bardziej oszczędnym zapisem wydatków. Trudno mi w tym sprawozdaniu 

znaleźć odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące OPSu. Nie wiem  

na przykład jakie jest zatrudnienie w OPS w przeliczeniu na etaty? Ilu 

pracowników socjalnych zatrudnia OPS? Jaka jest struktura OPS i czy jest ona 

bieżąco dostosowywana do zmian ustawowych i potrzeb wynikających  

z realizacji tych zadań? Czy nastąpił wzrost osób potrzebujących pomocy,  

czy spadek? Ile kontraktów socjalnych OPS zawarł w 2014 roku?  

Najważniejszą sprawą dla mnie było to, że w sprawozdaniu nie znalazłam 

informacji o podstawowym znaczeniu, która dotyczy pomocy OPS rodzinom  

w których jest przemoc, w których szczególnie krzywdzone są dzieci i jaka była 

rola policji w ramach interwencji domowej.  Ile niebieskich kart OPS zawarł  

w 2014 roku i czy OPS posiada gminny program przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie i ochronie ofiar przemocy, nie wynika to ze sprawozdania. Czy OPS 

posiada gminny program wspierania rodziny, z kim OPS współpracuje 

realizując swoje zadania? Pani kierownik zawarła w sprawozdaniu informację, 

że w gminie zarejestrowanych jest 289 bezrobotnych w tym 243 bez prawa  

do zasiłku. Ja mam pytanie czy OPS organizował takie spotkania tematem 
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którego było pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych na założenie własnej 

działalności gospodarczej? Czy była pomoc OPS dla tych ludzi, którzy  

są w trudnej sytuacji? I jeszcze jedna sprawa, czy jest opracowany program 

współpracy OPS z pełnomocnikiem wójta do spraw rozwiązywania problemów 

alkoholowych i narkomani? To tylko ułamek pytań, na które nie znalazłam  

w sprawozdaniu odpowiedzi. Chciałabym otrzymać pisemną odpowiedz na to. 

Panie Wójcie w sprawozdaniu OPSu w 2014 roku OPS wydatkował ponad 

4 280 000 na pomoc społeczną, bo ze sprawozdania nie wynika czy wykonał 

pracę, żeby pomóc tym potrzebującym ludziom.  

   

Kierownik OPS Irena Dziubałtowska. 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado poprzednio wykonywałam  

te sprawozdania i były przyjmowane, ale nie ma problemu żebym poszerzyła  

o te informacje o które Pani radna prosi. Jeżeli chodzi o zatrudnienie w Ośrodku 

Pomocy jest to 13 osób, 3 osoby w środowiskowym domu samopomocy,  

10 osób w OPS, socjalnych jest 4 pracowników. Jest to zgodne z ustawą  

o pomocy społecznej 2000 mieszkańców na jednego pracownika socjalnego. 

Jeżeli chodzi o niebieskie karty, to procedury są zachowane, mieliśmy  

w tamtym roku kontrole. Mamy 49 kart niebieskich, współpraca z policją bardzo 

dobrze nam się układa, na każdą grupę roboczą jest proszony policjant także  

ja uważam, że te wszystkie działania jakie musimy podejmować jako ośrodek 

pomocy są podejmowane i jesteśmy cały czas jakby kontrolowani z tych zadań. 

Jeżeli Pani radna sobie życzy, to przygotuję takie obszerniejsze opisowe 

sprawozdanie, nie ma problemu. Jeżeli chodzi o tych bezrobotnych to też mogę 

odpowiedzieć. Były prowadzone przez firmy zewnętrzne giełdy pracy, na które 

swoich podopiecznych zawsze zapraszamy i widzimy w jakimś tam stopniu, 

żeby im pomóc. Na pewno są oni mobilizowani do podejmowania różnych 

działań na rzecz podjęcie pracy, chodzi o takie działania jak prace użyteczno-

społeczne do których kierujemy. My w zasadzie mamy te 209 rodzin, jest  

to spadkowa liczba rodzin otrzymujących pomoc do ubiegłego roku z uwagi  

na odchodzenie jakby dorosłych dzieci, bo to można rozumieć w ten sposób,  

że wyprowadzają się, albo usamodzielniają, jeżeli wyjdą z rodziny. Jeszcze jest 

taka sprawa, że te rodziny są o bardzo dużym stopniu różnych problemów  

z uwagi na to, że przeważnie w tych rodzinach osoby są dotknięte 

alkoholizmem, przemocą, bo z takimi rodzinami przede wszystkim pracujemy 

na dzień dzisiejszy. Rzadko spotyka się rodzinę, która znalazła się w trudnej 

sytuacji przez utratę pracy, czy jakieś tam problemy finansowe. Są to rodziny  

z bardzo wieloma dysfunkcjami. Tak krótko mogę Pani odpowiedzieć. 

 

Radny Tadeusz Boczula 

Wydaje mi się, że to sprawozdanie jest bardzo dobre, bo jest treściwe i krótkie. 

Ja nie lubię dokumentów, które  uzewnętrzniają, czy pokazują daleko idące 

problemy i inne rzeczy. Każdy zainteresowany ma możliwość tak jak dzisiaj 

Pani Irena się zwróciła i może dostać na piśmie odpowiedź. Gdyby  

to sprawozdanie było dziesięciostronicowe, ja od razu tego nie przeczytam. 

Uważam to za bezsensowne. Dla mnie każda wypowiedz i każde przedstawienie 
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funkcjonowania, czy działalności każdej jednostki napisane w ten sposób 

merytorycznie, bez zbędnych komentarzy jest wystarczające i uważam, że takie 

sprawozdanie jest bardzo dobre. Chcę jeszcze zwrócić uwagę, że 4 200 000 tak 

jak Pani kierownik pokazała jest to około 100 000 co roku. Wydatki rosną 

mimo, że liczba świadczeniobiorców spada, czyli podwyższamy standard 

wykonywania tych usług w stosunku do tych bezrobotnych, czy ludzi 

wykluczonych, czy wymagających potrzeby w wyższym stopniu. Uważam,  

że takie sprawozdanie jest wystarczające. Takie jest moje zdanie, każdy może 

mieć inne.  

 

Kierownik Irena Dziubałtowska 

Odnośnie programów. Te wszystkie programy są jakby obligatoryjne, bez tych 

programów nie funkcjonowalibyśmy. Znajdują się na stronach gdzie 

zamieszczane są uchwały i one wszystkie obowiązują do 2016 i do 2020 roku. 

 

Na prośbę radnej Ireny Furmańskiej Pani Kierownik przygotuje odpowiedzi  

w formie pisemnej. 

 

Radny Arkadiusz Witczak 

Nie ma zastrzeżeń do pracy OPS. Podał przykład jak trudno jest znaleźć obecnie 

chętnych do pracy. Przez tydzień szukałem ludzi chętnych do pracy za stawkę 

10 zł za godzinę transport w tą i z powrotem, malowanie barierek, czy tam 

balkonów, proste czynności. Przez tydzień na terenie gminy nie znalazłem 

żadnego człowieka. Prosiłem o pomoc kolegę z Janczewa też mi chciał pomóc, 

ale nie pomógł. Nie ma chętnych ludzi do pracy. 

  

Radny Tomasz Skrobański 

Też mnie bardzo zaintrygowało to, że bez prawa do zasiłku jest kobiet 131, bez 

prawa do zasiłku mężczyzn jest 112 tych rąk do pracy jakby nie ma. Panie 

Wójcie coś trzeba z tym zrobić. Ja byłem na spotkaniu, był wójt, był sekretarz  

w sprawie właśnie tego stowarzyszenia, o które Państwo pytaliście. Bardzo fajna 

rzecz uważam na dzień dzisiejszy, która ewentualnie mogłaby tym ludziom 

pomóc. Przez to stworzenie może mielibyśmy szanse, żeby te kwoty, które tutaj 

widzimy były niższe więc popieram, bardzo fajny pomysł, cieszę się, że coś 

takiego powstaje, że jest inicjatywa. Panie Sekretarzu wytrwałości. Panie 

Wójcie gratuluję, że Pan zatrudnił Pana Sekretarza, bo z taką wiedzą jak jest Pan 

Pisarek to czasami trzeba urosnąć. Cieszę się, że po prostu pod pewnymi 

względami się zgadzamy w temacie rozwoju gminy więc myślę, że współpraca 

może być ciekawa i bardzo fajny projekt.  

 

Radna Krystyna Rajczyk 

A ja chciałam powiedzieć co innego, że jestem członkiem komisji do spraw 

rodziny i popieram, i zgadzam się ze zdaniem Pana radnego Boczuli.  
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Przewodniczący Rady Gminy. 

Dziękuje bardzo. Proszę o przedstawienie opinii komisji do spraw rodziny  

i bezpieczeństwa.  

 

Radny Ireneusz Kucner (Przewodniczący Komisji ds. Rodziny  

i Bezpieczeństwa) przedstawił pozytywną opinię do sprawozdania  

z działalności OPS za 2014 rok. 

 

Radny Stanisław Tokarski 

Panie Przewodniczący mam taką uwagę. Chciałbym, żeby najpierw komisje 

zajęły stanowisko i opinie, a później dyskusja, bo ja nie wiem czy mam 

dyskutować czy nie mam, bo dla mnie jest bardzo ważna opinia komisji.  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Dziękuję uwaga jest przyjęta.  

 

Po wyczerpaniu dyskusji sprawozdanie przyjęto głosami 14 za, przy jednym 

głosie wstrzymującym. Od głosu wstrzymała się radna Irena Furmańska. 

 

Ad.8 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za nieczystości 

płynne dostarczane samochodami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków  

w Lipkach Wielkich. 

 

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. 

 

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 VII/52/15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.9 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania 

zmian w Statucie Gminy Santok. 

 

Przewodniczący Rady omówił projekt uchwały. Przypomniał radnym,  

że na sesji w lutym prosił, aby zgłaszały się osoby chętne do pracy w tej 

komisji, jednak do obecnej sesji zgłosił się tylko pan Tomasz Helicki w związku 

z czym Przewodniczący Rady występuje do Rady ze swoją propozycją składu 

Komisji tj. wszyscy przewodniczący stałych komisji oraz dodatkowo Pan 
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Radosław Wawrzyniak, który w początkowych sesjach aktywnie wypowiadał 

się na temat statutu. 

 

W dyskusji wzięli udział: 
 

Radna Krystyna Rajczyk 

Pytanie - dlaczego w składzie komisji nie ma ani jednej radnej.  
 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jak już powiedziałem na wstępie nikt się nie zgłosił do udziału w Komisji, tylko 

Pan Tomasz Helicki. Uważałem, że dobrze byłoby aby pracowali 

przewodniczący komisji, a dodatkowo zaproponowałem Panu Wawrzyniakowi. 

Liczba członków w tym momencie jest 6 osób i uważam, że jest ona 

wystarczająca. Gdyby Pani się zgłosiła wcześniej chętnie Panią widziałbym 

również w tym składzie.  
 

Radny Radosław Wawrzyniak 

Ja osobiście uważam, że skład komisji mógłby być większy. Ważne, żeby liczba 

była nieparzysta przy ewentualnych opiniach czy głosowaniach, ale jest to dużo 

dalej płynący wniosek. Uważam, że praca radnego nie powinna się wiązać  

z jakimiś profitami. Ta komisja będzie się spotykać dosłownie kilka razy. 

Pozbieramy ewentualnie opinie od mieszkańców i sami wniesiemy jakieś opinie. 

Uważam, że jest to niepotrzebny wydatek dla gminy i dietę należy albo 

drastycznie obniżyć, albo ewentualnie zrzec się, bo mamy ważniejsze wydatki 

niż „pompowanie kieszeni” radnych.  

 

Radny Tadeusz Boczula 

Ja z praktyki powiem tak, że każda nowa rada gminy może dokonać zmian  

w statucie gminy. Przez dwie kadencje byłem przewodniczącym  

i powoływaliśmy komisję doraźną gdzie na czele stawał wiceprzewodniczący 

rady. Jest tu w składzie obecnie Pan Kucner  i wszystko pasuje. Co do 

zwiększenia osób - komisja tylko opiniuje, bo ostatecznie statut będzie 

zatwierdzać rada gminy i nawet jak będzie remis to nie przeszkadza. Na sesji  

i tak to się rozstrzygnie a poprawki ewentualnie rada na sesji przyjmie bądź nie 

przyjmie. Odnośnie diety niech będzie, nie będziemy panu przewodniczącemu 

tej uchwały psuli. Myślę, że jest tak ustalone. Pan Przewodniczący jak będzie 

mógł, to też na pewno będzie uczestniczył, bo ja uczestniczyłem. Jeden raz się 

spotka. No co tam można zmieniać. Jest ustawa o samorządzie gminnym, która 

kierunkuje statut gminy. Tam nie ma dużo do zmian bo statut odzwierciedla 

ustawę o samorządzie gminnym. Panie Radosławie nie psuj Pan tej uchwały. 

  

Przewodniczący Rady Gminy 

Mała uwaga. My chcemy wprowadzić jakby nowy statut w formie tekstu 

jednolitego. Poprzednio były wprowadzane różne poprawki. Może być, że tych 

spotkań będzie więcej. Trzeba będzie na pewno popatrzeć na statuty innych 

gmin. Każdy przedstawi swoje zdanie a komisja przedstawi nam tekst jednolity 

nowego statutu do zatwierdzenia. 
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Ostateczna decyzja będzie należała do rady.  

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnego Radosława Wawrzyniaka  

czy stawia formalny wniosek o wykreślenie paragrafu w zakresie diet.  

Radny nie zgłosił formalnego wniosku.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie w wersji dostarczonej 

radnym w materiałach. 

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami:  

10 za uchwałą, przy 5 głosach wstrzymujących. Od głosu wstrzymali się radni:  

Radosław Wawrzyniak, Tomasz Skrobański, Arkadiusz Witczak, Renata 

Nowosad,  Radosław Wołoszczuk.  

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

 

Tekst jednolity uchwały nr VII/53/15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.10 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi 

Gorzowskiemu. 

 

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Paweł Pisarek. 

 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki  

i Rolnictwa) przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

Jednocześnie stwierdził, że ma jedną uwagę jako przewodniczący komisji  

do Pana Wójta, żeby tak się za bardzo nie rozpędzać z tym finansowaniem dla 

powiatu. My rozumiemy projekty, nowy projekt, nowa droga i wszystko ok, ale  

te remonty co Pan Wójt wspomniał, nawet ten w Santoku co ma być tam na tym 

odcinku, to ja uważam, że to powinno być w gestii powiatu. Remonty bieżące 

dróg powinny być w gestii powiatu, no bo w końcu ten powiat jakieś pieniążki, 

dotacje z Państwa dostaje. Coś robimy nowego owszem możemy dofinansować, 

projekty możemy dofinansować, ale każdy remont  drogi, który już jest  

to uważam, że powinniśmy troszeczkę przystopować, bo my też mamy własne 

nasze drogi gminne i jakoś nie mamy żadnego podmiotu, który by chciał też 

dofinansować. Opinia Komisji opinia odnośnie tego projektu nowej drogi jest 

pozytywna jednogłośnie.  

 

Radna Irena Furmańska 

Tak na jednym wydechu Panie Stanisławie powiedział Pan, że akceptujemy  

tą uchwałę, bo taka jest decyzja komisji, a potem żeby się Pan Wójt nie 

rozpędzał, to jest już Pana prywatne zdanie, bo tego komisja nie przyjęła.  

 

Radny Stanisław Tokarski 

Ja powiedziałem, że to moje nie komisji. 
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Radna Irena Furmańska 

Ja natomiast mam apel do Pana Wójta. Panie Wójcie proszę działać tak dalej. 

Jak najwięcej.  

 

Wobec zakończenia dyskusji Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod 

głosowanie: 

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami:  

14 za uchwałą przy 1 głosie wstrzymującym. Od głosu wstrzymał się radny 

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

radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr VII/54/15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.11 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 

Województwa Lubuskiego. 

 

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Paweł Pisarek. 

 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki  

i Rolnictwa) przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał uchwałę 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 VII/55/15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.12 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 

2015. 

 

Skarbnik Gminy Wanda Jurek omówiła projekt uchwały w działach  

i rozdziałach przedstawiając załączniki do uchwały.  

Jest to uchwała zmieniająca budżet a zmiany są wykazane w budżecie po stronie 

planu wydatków.  

Załącznik pierwszy, który mówi o zmianach w budżecie -  wprowadzono 

zadanie dla województwa czyli dotację 10 000 zł. w rozdziale 60013 drogi 

publiczne wojewódzkie i dotację dla powiatu 20 000 zł. w rozdziale 60014 drogi 

powiatowe publiczne. Środki zmniejszono, na remonty dróg gminnych o 30 000 

aby wprowadzić dwa zadania. Druga zmiana dotyczy działu 852 ośrodki 

wsparcia. Jest nowa jednostka budżetowa, która została uruchomiona od tego 

roku. W związku ze zmianami kadrowymi w tej jednostce, zabieramy  

z wynagrodzeń i pochodnych kwotę ponad 25 000 zł., którą wprowadzamy  
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na inne paragrafy bieżące, tj. na wynagrodzenia bezosobowe, zakupy, zakup 

środków żywności, energia, usługi remontowe, usługi pozostałe, telefony  

i szkolenia pracowników.   

  

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 VII/56/15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.13 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 

 

Radny Tomasz Skrobański  

 Wnosi o upublicznienie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Santoku 

protokołów z sesji rady gminy. Mieszkańcy chcą wiedzieć co się dzieje  

na sesjach rady i jak głosują radni. 

 Pytanie do Wójta – jaka jest koncepcja w zakresie oczyszczalni o których 

Wójt wspomniał. Jaką ma Pan wizję. Czy to będą dotacje fizycznie dla 

osób, czy będzie robiony przetarg jako zadanie na całość. 

 Pytanie w sprawie przyłączy kanalizacyjnych, przyznawania pomocy 

finansowej z PWiK. Jakie będą kryteria przyznawania, kto to ma robić, 

jak to ma wyglądać. 

PWiK przeznaczy środki, ale tak naprawdę kto ma podejmować decyzję  

o tym czy ta a nie inna osoba ma dostać, bo będzie tak jak z tym 

projektem na internet. Uważam, że  albo wszystkim, albo w ogóle.  

 Pytanie w sprawie ścieżek. Projekt ścieżek bardzo fajny, ale proszę 

przybliżyć temat jaka jest koncepcja tych ścieżek i jak mają być 

realizowane. Czy gmina będzie tylko użyczać teren dla ścieżek, czy 

będzie partycypować w kosztach.  

 

Radny Radosław Wawrzyniak 

Ja chciałem wrócić do kontrowersyjnego tematu związanego z przydziałem 

łączy internetowych. Bardzo dużo ludzi po emisji programu przychodzi do mnie 

z pytaniami i ja te pytania jako przedstawiciel mieszkańców muszę Wójtowi 

zadać. Pierwsze pytanie - czy trzeba było powoływać nową komisję  
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w obliczu faktu, że z ludźmi, którzy już mieli podpisane umowy te umowy 

niejako zostały zerwane. Kto jest winny tym nieporozumieniom.  

Drugie pytanie - dlaczego lista beneficjentów ostatecznych czyli ludzie, którzy 

ten dostęp do internetu, zestawy dostali, nie jest dostępna na stronach 

internetowych gminy, na stronach biuletynu informacji publicznej. Z tego co mi 

jest wiadomo każdy wydany eurocent musi być permanentnie i klarownie 

rozliczony, a w związku z tym, że Wójt deklarował jak w swojej wypowiedzi 

powiedział, że władza chciała, aby było czytelnie, więc proszę o przedstawienie 

takiej listy na stronach internetowych, żeby każdy mógł się z nią zapoznać  

i tą czytelność sobie klarować sam.  

 

Radna Krystyna Rajczyk 

Pytanie do Pana Kowalickiego - dlaczego w Wawrowie na sali wiejskiej nie 

został podłączony internet, mimo, że był taki w planach.    

 

Radny Arkadiusz Witczak 

 Pytanie odnośnie planu rozwoju gminy na 2015-2020 Czy można zgłaszać 

jakieś propozycje do planu i do kogo. 

 13 kwietnia złożyłem rezygnacje z funkcji sołtysa i prosiłbym  

o niezwłoczne przeprowadzenie wyborów. Proszę o podanie 

przybliżonego terminu. 

 

Wójt Józef Ludniewski 

 Jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe. Jest przygotowana koncepcja przez firmę 

projektową jak te ścieżki mają przebiegać, a konkretów nie ma. Inicjatorem 

projektu są wszystkie gminy, które wchodzą w skład, nie tylko nasze, ale 

przez pół Polski. Jest to zadanie tak jakby ponad regionalne. To są ścieżki 

łączące od granicy niemieckiej w kierunku wschodnim. Na ten moment  

wpłacaliśmy 8 000 tak jakby wkładu własnego, natomiast będzie  

to finansowane z funduszy unijnych i na 90% będzie wymagany od nas 

wkład własny tak jak przy wszystkich projektach unijnych. 

 Sieć kanalizacyjna – kryteria dopłaty i kto będzie decydował. Jeszcze nie ma 

powołanej komisji, ale myślę, że to będzie musiało być weryfikowane 

między innymi przez OPS i powołamy społeczną komisję. Będzie to trudne  

i tak jak przy komputerach mogą wystąpić nieporozumienia. Trzeba dobrze 

się zastanowić jak skonstruować komisję, żeby tych problemów nie było. 

 

Sekretarz Gminy Paweł Pisarek 

Jesteśmy w dość kłopotliwej sytuacji jako gmina dlatego, że jesteśmy gminą  

w której jako ostatniej została zbudowana sieć kolektorów i w zawiązku z tym 

zgodnie z harmonogramami wykonanie tych prac powinno się zakończyć  

do końca września, a praktycznie efekt ekologiczny ma być osiągnięty do końca 

roku, czyli mamy 3 miesiące na wykonanie przyłączy. W gminach, które 

kończyły w zeszłym roku budowę kolektorów jeszcze do tej pory wszyscy  

się nie podłączyli. Będzie z tym duży problem i dlatego odbywaliśmy szereg 
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spotkań i te spotkania ciągle trwają. W PWiK sygnalizowaliśmy ten problem. 

Już w tej chwili odwiedzamy wszystkich tych, którzy wcześniej deklarowali 

chęć przyłączenia się do kanalizacji, ale oprócz tego nawet jeżeli ktoś nie 

deklarował, to wprost z przepisów o utrzymaniu czystości i porządku wynika,  

że każdy ma obowiązek przyłączenia się do kanalizacji. Nawet jeżeli jest 

szambo szczelne to i tak to nie zwalnia, jedynie przydomowa oczyszczalnia.  

W związku z tym chcemy już zdiagnozować ile będzie osób, które będą 

przeciwnikami przyłączenia, bo wtedy będziemy przez PWiK wydawać decyzje 

administracyjne nakazujące przyłączenie się. Chcemy też zdiagnozować ilość 

osób, które nie będą w stanie się przyłączyć i wtedy będziemy rozmawiać. Mogą 

być na przykład kupione rury i mogą być te rury przekazywane tym osobom. 

Jest też sugestia mieszkańców, aby ściągnąć kilka firm wykonawczych i coś na 

kształt mini przetargu zrobić, zapytać dokładnie o cenę. Jeżeli firma wejdzie  

i będzie miała w połowie miejscowości, albo w całej miejscowości wykonać 

przyłącze, to będą jednostkowe koszty tańsze niż gdyby było robione 

indywidualnie dla każdego. Tak samo to dotyczy inwentaryzacji 

powykonawczej robionej już przez geodetów. Powiedzieliśmy w PWiK,  

że ta kwota 20 000 zł. jest dalece niewystarczająca na nasze potrzeby. Natomiast 

nie wiemy dokładnie ile takich osób będzie, które faktycznie będą potrzebowały 

pomocy i w tym celu właśnie odbywamy spotkania we wszystkich 

miejscowościach. Już prawie jesteśmy na ukończeniu tych czynności.  

 

Wójt Józef Ludniewski 

Jeżeli chodzi o przydomowe oczyszczalnie ścieków, to w tej chwili jesteśmy  

na etapie rozmów z mieszkańcami, ile osób będzie zainteresowanych i wtedy 

spotkamy się z firmą. Chcemy jeden wspólny projekt zrobić. Tak jak 

rozmawialiśmy, będzie wkład własny właściciela posesji w zależności od tego 

jaka to będzie przydomowa oczyszczalnia 2-3 tysiące, a resztę urząd będzie się 

starał jako dofinansowanie z funduszy unijnych.  

 

Sekretarz Gminy Paweł Pisarek 

Projekt chcieliśmy zrobić na tej zasadzie, żeby to nie obciążało budżetu gminy. 

Obciążeniem będą jedynie kwestie dokumentacyjne i gdyby trzeba było 

wydatkować pieniądze na początku, ale później inżynieria finansowa ma się tak 

spinać, żeby udział własny, który byłby dodatkiem do środków pozyskanych  

ma pochodzić od właścicieli posesji.  

 

Wójt Józef Ludniewski 

Pytanie Pana Radosława Wawrzyniaka. Kto winien? Chodzi o regulamin, który 

tak jak powiedziałem był uchwalony przez poprzedniego wójta 6 maja 2014r.  

W regulaminie są podane kryteria przyznawania komputerów i kart dostępu  

do Internetu. Nie było to robione zgodnie z regulaminem dlatego powołałem 

nową komisję. Do momentu dostarczenia komputera i tej karty była możliwość 

zmiany i sprawdzał to prawnik. Nie zrobiliśmy nic co byłoby niezgodne  

z danym regulaminem i z prawem. Dlatego podjęliśmy taką decyzję.  
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Nie wiem dlaczego nie ma na stronie internetowej list. Myślę, że jeżeli  

nie będzie przeciwwskazań prawnych to lista powinna się ukazać na stronie 

internetowej.  

 

Sekretarz Gminy Paweł Pisarek 

Jest problem, bo osoby, które były beneficjentami powinny wyrazić zgodę  

na przetwarzanie swoich danych osobowych. W tej chwili opublikowanie 

danych osobowych tych osób może rodzić pewne trudności natury prawnej. 

Tym bardziej, że tytuł projektu brzmi, że to jest Internet dla osób wykluczonych, 

czyli to jest osób, które są albo ubogie, albo jakieś inne problemy mają. 

Naruszenie danych osobowych wiąże się z określonymi sankcjami. Musimy  

to dokładnie sprawdzić. 

  

Radny Radosław Wawrzyniak 

Jeżeli można to pomogę. Zaintrygowany tym tematem i licznymi skargami, 

wnioskami ludzi, którzy koło tego tematu chodzili, zaczerpnąłem wiedzy  

w Internecie. Chciałem przekazać 3 przykładowe listy wydrukowane z Internetu 

osób, które takowe zestawy dostały w ramach tego samego podobnego 

programu gminnego w Polsce. Takich przykładów są dziesiątki w Internecie. 

Nie trzeba być specem od wykluczenia, żeby to znaleźć. Więc uważam, że nie 

powinno to być żadnym kłopotem. Poza tym, jeżeli ktoś się decyduje i pobiera 

pieniążki z Unii Europejskiej, to musi się liczyć z tym, że z każdego grosza 

będzie rozliczony. Jeżeli chodzi o dane osobowe jest od tego ustawa i wszyscy 

dokładnie o tym wiemy, tylko my nie potrzebujemy tutaj nr PESEL, ani adresu 

domowego. Wystarczy nam imię, nazwisko i miejscowość z której był złożony 

wniosek. Myślę, że to ludziom wystarczy.  

 

Sekretarz Gminy Paweł Pisarek 

Ja tutaj absolutnie nie mówiłem tego w sensie takim, że nie chcemy tego zrobić 

tylko, że musimy sprawdzić. Natomiast taka mała uwaga. Imię i nazwisko jest 

wystarczającą daną osobową żeby stwierdzić, że o daną osobę chodzi. Nie 

dyskutujmy już, my po prostu to sprawdzimy i jeżeli to będzie możliwe 

oczywiście jak najbardziej ja jestem też zdania takiego, że te dane powinny być 

upublicznione.  

 

Wójt Józef Ludniewski 

Jeszcze do radnego Pana Witczaka w kwestii strategii rozwoju gminy. Dopiero 

jest ogłoszony przetarg. Ja powiedziałem, że będę czekać na wnioski,  

na spotkania z radami sołeckimi, z mieszkańcami. Na zasadzie konsultacji 

społecznych mają się znaleźć sprawy i niech ich będzie więcej aniżeli za mało. 

Jeżeli chodzi o wybór sołtysa proszę o wypowiedź Pana Sekretarza. 

 

Sekretarz Gminy Paweł Pisarek 

Jest zaproponowany termin 18 czerwca, żebyśmy zrobili zebranie wiejskie  

w sprawie wyborów sołtysa. Między innymi termin jest zaproponowany z tego 

względu, że jeżeli mija kadencja no to wiadomo, że całe środowisko wszyscy 
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wiedzą, że zbliżają się wybory i mieszkańcy mogą się przygotować. Sądzę, że  

w przyszłym tygodniu ukaże się ogłoszenie. Jest to tylko w Lipkach Wielkich  

z uwagi na rezygnację przez Pana sołtysa. Tutaj akurat nie mamy tych kwestii 

uregulowanych w statutach. Ja pracuję w tej chwili jeszcze nad statutem  

w Lipkach Małych, natomiast nie wiem czy nie warto byłoby w ogóle 

uregulować we wszystkich statutach, ponieważ ustawa o samorządzie gminnym 

odsyła to statutu, w którym mają być określone zasady wyboru organów  

w sołectwach. Tutaj akurat statut nie określa żadnych terminów i nie określa 

kwestii wyborów sołtysa, wyborów uzupełniających. Myślę, że tą kwestię  

i kilka jeszcze innych trzeba będzie uregulować w nowych statutach. Po zmianie 

statutu gminy przyjdzie kolej na pewne zmiany w statutach sołectw. 

 

Przewodniczący Rady – Pan Wójt odpowiedział już na wszystkie pytania? 

 

Wójt Józef Ludniewski  - Pani Sołtys pytała o Internet. Pan Kowalicki 

powiedział, że Internet będzie podłączony.  

 

Sekretarz Paweł Pisarek 

Przed przyjściem tutaj rozmawiałem z Panem Kinalem i jest prośba o trochę 

cierpliwości. W pierwszej kolejności firma i pracownicy zaangażowani  

w realizację projektu dążą do tego, żeby podłączyć wszystkie osoby fizyczne  

i niebawem będą też podłączane świetlice wiejskie. To nie jest żadne celowe 

działanie ze strony wykonawcy.  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Tutaj był też wniosek Pana Tomasza Skrobańskiego w sprawie umieszczenia 

protokołów sesji na stronie internetowej. To też sprawdzimy, jeżeli nie będzie 

żadnych przeciwwskazań formalnych to wydaje mi się, że te protokoły można 

jak najbardziej na stronie internetowej umieszczać.  

 

Ad.14 porządku obrad 

Informacje i wolne wnioski. 

 

Sołtys Grzegorz Jatczak sołectwa Płomykowo  

 Pytanie kiedy będą środkowe drogi naprawiane. 

 Sprawa remontu drogi w Santoku. Duży odcinek drogi na którym  

są światła. Jeden na drugiego wjeżdża i każdy twierdzi, że miał zielone 

światło. Niech firma to skróci, przerobi albo wydłuży czas czekania,  

bo to stwarza zagrożenie. Ludzie się kłócą.  

 Pytanie odnośnie rolnictwa. Czy gmina zrobi nam wniosek do ochrony 

środowiska na całą gminę. Rozmawialiśmy na zebraniu o bobrach, 

zniszczeniach, czy też musimy osobno załatwiać wszystko. 

Mamy kłopot z dzikami ale też z wilkami. Zagrożenie dla bydła.  

Nie możemy dać bydła zbyt daleko od domu i co my rolnicy mamy robić. 



24 
 

Coś trzeba z tym zrobić, podjąć jakieś decyzje, bo będzie z wilkami tak 

jak mamy z bobrami. 

 Pytanie kiedy będzie kanał „Polka” czyszczony. Chcecie żebyśmy rowy 

mieli czyste, ale przede wszystkim musi być główny zbiornik czysty  

i potem się weźmiemy za rowy. Obiecano nam już 3 lata temu, że to 

będzie zrobione i dalej tego nie ma. Czekamy cały czas na pewne efekty 

tej pracy.  

 

Sołtys Jerzy Klimczak sołectwa Santok. 

 W kwestii kanału „Polka” proponuje aby wójt zaprosił dyrektora ZIRu lub 

tam pojechał.  

Sołtys między innymi stwierdził - To ja pisałem 3 lata temu do ZIRu. 

Obiecywano, że zrobią, potem pieniędzy nie było, przesuną a potem jak 

będą pieniądze to zrobią. 

 Prośba, żeby po drugiej stronie ulicy zrobić przystanek, gdyż po jednej 

stronie jest, a po drugiej nie. Chodzi o wiatę, żeby osłonić od wiatru  

i deszczu.  

 Wniosek o trzeci pas ruchu w kierunku Polichna. 

 Sprawa stowarzyszenia. Pytanie kto z Urzędu Gminy będzie się tym 

zajmował.  

 Jeżeli chodzi o dopłaty z PWiK do przyłączy kanalizacyjnych. PWiK 

skasowało pieniądze już ponad milion złotych i uważam, że 20 000 zł.  

to jest taka jałmużna i powinni więcej dołożyć. Apeluję do radnych  

w sprawie nakładki PKP. Uważam, że to jest celowe.  

 Do Wójta prośba aby zebrania w sprawie przyłączy kanalizacyjnych 

zrobić jak najszybciej. 

 

Sołtys Dariusz Kucner sołectwa Stare Polichno  

 Panie o remont sali w Starym Polichnie 

 Pytanie o realizację oświetlenia ulicy Sportowej i części ulicy 

Skwierzyńskiej. Prawdopodobnie miało być do końca tego półrocza 

zrealizowane, ale nic się nie dzieje.  

 Kwestia spowalniaczy na ulicy Zielonej, przy placu zabaw.  

  

Radny Arkadiusz Witczak 

 Sprawa naprawy dróg szutrowych. Przez wiele lat droga  

za gospodarstwem rolnym Pana         i Pana              jest sukcesywnie 

zalewana, jest tam olbrzymia kałuża. Poprzedni wójt obiecywał 

wielokrotnie, że będzie coś zrobione, że będzie wykorytowane. Nigdy 

nikt nie dotrzymał słowa. Proszę aby tłucznia dowiozła firma, która 

będzie naprawiała tą drogę. Bardzo proszę aby ktoś odpowiedzialny  

za drogi z Urzędu Gminy pamiętał o tym.  

 Sprawa oklejonych przystanków reklamą firmy zajmującą się spalaniem 

zwłok w Skwierzynie. Przystanki zostały upaprane klejem, którego nie 
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można domyć. Obiecali mi, że ktoś tam przyjedzie ktoś to pozdziera,  

zmyje. Minęło już kilka miesięcy i nie można tego wyegzekwować.  

 

Sołtys Jolanta Nita sołectwa Ludzisławice 

 Prośba o spowalniacze na odcinku w wąwozie. Miały być zrobione 

barierki, miało być poprawione pobocze, a do tej pory są niezrobione, 

stoją tylko te słupki, które po wietrze leżą w rowie. 

 Prośba o wyczyszczenie rowu od Ludzisławic w kierunku Lipek 

Wielkich.  

 Czy są jakieś przewidziane środki na dodatkowe oświetlenie. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak 

 Odniósł się do wypowiedzi sołtysa Pana Jatczaka.  Problem z wilkami jest 

istotny. Jestem członkiem Polskiego Związku Łowieckiego i przyroda nie 

jest mi obca. Jest kłopot, bo w Puszczy Noteckiej jeszcze trochę nie 

zobaczymy sarny ani jelenia. Już praktycznie wyjedzone jest wszystko 

przez te watahy wilków, które po puszczy biegają. Lada moment wilki 

wyjdą po zwierzęta gospodarcze. 

  Noszę się z zamiarem założenia klubu radnych, którzy chcieliby zgłaszać 

sprawy jako jedną interpelacje. Są sprawy dotyczące gminy, które dotyczą 

nie tylko jednego radnego Wawrzyniaka tylko kilku radnych i chciałbym 

żebyśmy mówili po prostu jako grupa radnych oczywiście 

zainteresowanych jednym głosem. Zainteresowanych nie przedłużając 

odsyłam do mojej skromnej osoby.  Chętnie udzielę wszelkich informacji. 

 Składam wniosek do wójta o udostępnienie informacji publicznej.  

Wniosek pobrany z BIP. 
  

Wójt Józef Ludniewski 

 Jeżeli chodzi o pytanie Pana Witczaka, to już rozpoczęło się równanie 

dróg szutrowych. Od bobrów i wilków specjalistą jest Pan Sekretarz. 

  

Sekretarz Gminy Paweł Pisarek. 

Jeden i drugi gatunek są poza sferą naszego oddziaływania dlatego, że są to 

gatunki prawnie chronione i tutaj jedynie tylko Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska może podejmować działania. Jeżeli chodzi o bobry, to jest 

możliwość niszczenia tam bobrowych, ale tak jak Pan na pewno usłyszał  

na spotkaniu, które tutaj się odbywało przedstawiciel  Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska wyraźnie mówił, że tamy mogą być rozbierane  

na indywidualny wniosek właściciela i ten wniosek właściciela może zakładać 

wielokrotne rozbieranie tam, nie tylko jednorazowe. Należy wskazać obszary  

i wskazać cieki wodne na których te tamy są. My nie możemy jako gmina 

złożyć wniosku, że na terenie całej gminy będą na poszczególnych posesjach, 

poszczególnych właścicieli te tamy rozbierane. To muszą robić indywidualnie 

właściciele i mówiliśmy o tym. Mówiliśmy też o tym, że oczywiście jak 

najbardziej podejmujemy się udzielania pomocy czyli napisania takiego 
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wniosku, poinstruowania rolnika jak to ma być zrobione. Natomiast te sprawy 

należy załatwiać indywidualnie we własnym zakresie. Jeżeli chodzi o bobry i 

wilki to my w zasadzie więcej tu nie możemy na ten temat nic zrobić. My 

między innymi organizujemy spotkania, żeby informacja ze środowiska od 

naszych mieszkańców wpłynęła do decydentów w tej sprawie, żeby też 

wiedziano w Regionalnej Dyrekcji z jakimi problemami mieszkańcy tu się 

spotykają, ale niestety my nic nie możemy zrobić. Natomiast wyraźnie było 

powiedziane na spotkaniu, że to na właścicielu zwierząt spoczywa obowiązek 

zabezpieczenia tych zwierząt. No przykro mi ja tylko powtarzam to co było 

powiedziane.  

 

Sołtys Grzegorz Jatczak 

To Państwo jest właścicielem tych zwierząt to niech państwo pilnuje.  

Ja tłumaczyłem wtedy i wytłumaczę jeszcze raz, że ja mam bydło i ja się 

odgradzam. Naszego Państwa zwierzyna przychodzi na mój teren i będzie mi 

niszczyła mój majątek i ja nic nie mogę zrobić? Przepraszam bardzo w jakim 

kraju my już żyjemy. Chodzi o to żeby monitorować dalej, żebyście te pisma 

pisali, że ludzie mają z tym problem. Jak wilki kogoś zaatakują, zabiją  

to dopiero będziecie wiedzieli co się dzieje. Jak komuś się krzywda stanie. 

 

Sekretarz Gminy 

Ale proszę nie mówić do nas jako do wy, w sensie kiedy my stoimy po tej samej 

stronie, czyli mówmy do siebie jako my. W tym celu też to spotkanie się odbyło 

i tak jak kończąc to spotkanie mówiłem, opracujemy pismo. Z Panią Garczyńską 

już nad tym pismem pracujemy. Wszystkie wnioski, które były zgłaszane 

zostaną przekazane odpowiednio i do dyrektora i do Dyrekcji Regionalnej 

Ochrony Środowiska i do Wojewody, do kół łowieckich, bo te wnioski dotyczą 

różnych osób i różnych kwestii, czy różnych instytucji. Ja już bym nie chciał 

przedłużać, bo nie po to się spotykaliśmy i prawie 3 godziny o tym 

rozmawialiśmy z rolnikami i kołami łowieckimi, żeby teraz to powtarzać, ale  

tę kwestię regulujemy pismem, które wyjdzie i Państwo też będziecie o tym 

wiedzieli.  

  

  W kwestii stowarzyszenia sekretarz poinformował, że na pewno nie 

będzie go prowadził żaden urzędnik czy gmina.  

Gmina ewentualnie może być członkiem wspierającym, ale nie musi, ja bym 

nawet nie chciał żeby była. Ja osobiście jako Paweł Pisarek zapiszę się do tego 

stowarzyszenia, natomiast stowarzyszenie ma wtedy sens i racje bytu, jeżeli jego 

członkowie będą prowadzić działalność. Jestem od początku członkiem 

założycielem Towarzystwa Przyjaciół Witnicy, które działa już ponad 25 lat  

i byłem członkiem też założycielem stowarzyszenia  Eko-Region Ujście Warty, 

które inicjowałem, żeby powstało jako pewne narzędzie dla rolników, dla 

przedsiębiorców w atrakcyjnym jak mniemam turystycznie regionie, gdzie 

można było promować tymi walorami swoje produkty i usługi. Ponieważ nikt 

nie chciał przejąć na siebie działalności i ponosić odpowiedzialność doszliśmy 

do wniosku, że to stowarzyszenie rozwiążemy, bo ono może być narzędziem dla 
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osób zainteresowanych, a administracyjnie takich rzeczy się nie prowadzi.  

My widząc potrzeby i widząc możliwości chcemy właśnie pobudzić środowisko. 

Ja jestem pełen nadziei i pełen satysfakcji z tego z jakim odzewem się spotkała 

nasza inicjatywa. Natomiast ja nie jestem jeszcze w stanie powiedzieć, czym  

to się zakończy ostatecznie, czy osoby, które przyszły zdecydują się działać  

i uczestniczyć. My będziemy robić dużo rzeczy, żeby te osoby zachęcać, ale  

na pewno administracyjnie nie będziemy działać, bo to się kompletnie mija  

z celem. To nie jest idea organizacji pozarządowych.  

 

Wójt Józef Ludniwski 

Na te pytania na które nie udzielę odpowiedzi, to udzielimy pisemnej 

odpowiedzi.  

 Pytanie Pana Sołtysa Kucnera o remont sali. Nigdy nie było żadnej 

dokumentacji jeżeli chodzi o salę.  

My spotkaliśmy się, rozmawialiśmy o remoncie sali. Najpierw trzeba 

zrobić dokumentację i sala będzie przygotowana do remontu. To nie jest 

tak, że spotkaliśmy się miesiąc temu i już weźmiemy się za remont sali.  

 

Sołtys Dariusz Kucner 

To była kwestia przygotowania do projektu jak trzeba remontować. Trzy  

miesiące temu był instruktor i więcej nikt z nami nie rozmawiał, dlatego nie 

wiem co dalej z tym zrobić. 

 

Wójt Gminy 

Tak jak powiedziałem, będzie najpierw projekt, a później realizacja. 

 W sprawie oświetlenia ulicy Sportowej i Skwierzyńskiej nie umiem  

na to pytanie odpowiedzieć, odpowiemy pisemnie. Nie mamy tutaj 

zestawienia co ma być realizowane w pierwszym etapie, ale jeżeli to było 

przewidziane, to na pewno będzie w realizacji. 

 Jeżeli chodzi o spowalniacze. Każdy się o nie zwraca, a zwykłe trzy 

spowalniacze to jest kwestia 5-6 tysięcy złotych.  

 Jeżeli chodzi o drogę zgłoszoną przez Pana Arka, to zwrócimy uwagę 

wykonawcy i ktoś żeby przypilnował przy Panu           i przy Panu           . 

Podczas realizacji ktoś powinien to nadzorować.  

 Do Pani Sołtys Jolanty Nita - mamy zapisane spotkanie sołeckie, a jeżeli 

chodzi o czyszczenie tego rowu, nie wiem. To raczej do urzędu nie 

należy. 

 

  

Radny Tomasz Skrobański 

Chodzi mi o rów, który my ciężką swoją pracą i między innymi 

współfinansowany z rolnikami wyczyściliśmy i czyścimy. Były prowadzone 

prace porządkowe, pobocze zostało wycięte z krzaków, natomiast zostały tam  

w ten rów wrzucone te krzaki i one tam leżą. Ja w tamtym roku jeszcze 
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mówiłem o tym Panu Żelaznemu, teraz obiecał mi, że do końca marca bodajże  

będzie to zrobione, ale do dzisiaj jest nie wykonane.  

Sprawa „Polki” - ukazał się ostatnio przetarg na remont, modernizację tego 

kanału w długości 7 km, będzie to olbrzymia inwestycja więc nie ma sensu 

odwiedzin no chyba, że kurtuazyjnie na kawę. ZIR myślę, że na dzień dzisiejszy 

jeżeli chodzi o swoje obowiązki to na naszym terenie się dosyć dobrze 

wywiązuje. 

 

Wójt Gminy 

Jeżeli chodzi o pytanie o dodatkowe oświetlenia to na prawdę jest bardzo dużo 

podań o doświetlenie ulic we wszystkich miejscowościach. Jest to spisywane  

i sukcesywnie będzie w miejscowości wykonywane.  

 

Sołtys Jolanta Nita 

Chciałam zadać ważne pytanie. Pan        obiecał, że on to założy dlatego,  

że po prostu nie może założyć tych barierek, a w tej chwili są tylko te pachołki  

i tak to ma zostać. 

 

Wójt Gminy 

Jeżeli obiecał to spróbujemy wyegzekwować, ale nic na ten temat nie wiem.  

 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał radnym o tym, że mija termin 

składania oświadczeń majątkowych oraz poinformował, że w dniu 6 maja 

zostanie opublikowane obwieszczenie o wyłożeniu planu zagospodarowania 

przestrzennego pomiędzy Gralewem, a Janczewem. Chodzi o budowę 

wiatraków. Od 8 maja do 8 czerwca będzie wyłożony plan pod publiczne 

konsultacje. Jest propozycja, żeby w dniach 19-21 maja odbyć sesję wyjazdową 

do miejscowości Krzęcin, spotkać się z radnymi, z wójtem tej miejscowości,  

z mieszkańcami, zwiedzić tą farmę wiatrową, żeby w momencie kiedy będzie 

potrzeba podjęcia uchwały mieć wiedzę na ten temat. Ustalimy dokładnie  

z firmą w jakich to by było dniach. 

 

Następnie Przewodniczący poinformował o wpływających pismach: 

 

 Pismo z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego od Pani Kierownik oddziału 

Gospodarki Przestrzennej Wydziału Infrastruktury, że uchwała, którą 

podejmowała Rada w sprawie zagospodarowania przestrzennego gminy 

Santok w obrębie Wawrów działki numer ewidencyjny 5/50 itd. została 

podjęta z naruszeniem prawa. Niczym to nie skutkuje, nie stwierdza się 

nieważności uchwały. Pismo razem z materiałami do kolejnej sesji 

Państwu przekażę. Chodzi o to, że projekt przedmiotowego planu 

miejscowego był wyłożony w okresie od 7 lipca 2014 do 29 lipca czyli 

przed uzyskaniem zgody ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi na zmianę 

przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Takie małe naruszenie 

prawa.  
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 Po poprzedniej sesji wpłynęło pismo z Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego też od Pani Dyrektor Wydziału Infrastruktury odnośnie 

Masarni Podmiejskiej. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie 

Wlkp. przekazało Wojewodzie Lubuskiemu skargę Masarni Podmiejskiej 

ZPH Sp. Jawna Danuta Jucha Robert Komoszyński, ul. Podmiejska 

skargę z dnia 4 lutego 2015 roku na działalność Rady Gminy Santok.  

W załączeniu przekazano kserokopie wniesionej skargi celem 

ustosunkowania się do podniesionych w niej zarzutów w terminie 7 dni 

od doręczenia niniejszego pisma. Ja na to pismo odpowiedziałem, 

dołączyłem do tego pisma wszystkie dokumenty jak cała procedura 

przebiegała i w dniu 21 kwietnia wpłynęła odpowiedz z Lubuskiego 

Urzędu, że wszystko przez Radę zostało zrobione prawidłowo, że Rada 

Gminy nie ma obowiązku zajęcia stanowiska w związku z wezwaniem  

do usunięcia naruszenia prawa. Także wszystkie czynności wykonane 

przez Radę były prawidłowe. To pismo również Państwu skseruję  

do wiadomości z materiałami na najbliższą sesję.  

 Wpłynęło pismo z Zarządu Oddziału w Gorzowie ze Związku 

Nauczycielstwa Polskiego z prośbą, po raz kolejny o podjecie procedury 

zmierzającej do nowelizacji uchwały Rady Gminy Santok z dnia  

9 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę 

nauczycieli zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Santok. Pismo było skierowane do Wójta  

a Rada do wiadomości. Pan Wójt powinien wnioskować, jeżeli po analizie 

Pan Wójt uzna, że trzeba faktycznie ten regulamin wynagradzania 

zmienić czekamy na propozycje nowego regulaminu.  

 W materiałach na sesje przekazałem Państwu pismo Pana sołtysa  

z Santoka Pana Jerzego Klimczaka z opinią radcy z naszej Gminy Pani 

Agaty Smorawińskiej, w sprawie powołania komisji niezależnej w 

sprawie zbadania problemów zawartych w protokole, dotyczących 

celowości przekazania wodociągu. Do dnia dzisiejszego nikt jeszcze z 

radnych nie wniósł żadnej procedury uchwałodawczej, nie wiem jak tutaj 

Państwo uważacie, bo należałoby odpowiedzieć. Ja bym proponował, 

żeby przegłosować, jak Państwo uważają, czy Rada powinna podejmować 

czynności. Ja uważam, że nie i chciałbym za tym przegłosować.  

Kto z Państwa radnych uważa, że Rada nie powinna podejmować 

żadnych czynności związanych z tym pismem? Proszę bardzo radny Pan 

Tadeusz Boczula. 

 

Radny Tadeusz Boczula 

Panie Przewodniczący ja w tej kwestii proponuję nie głosować. Pan jest władny 

do podejmowania decyzji, jeżeli nie słyszymy sprzeciwu, czy nie słyszymy 

wniosków formalnych w tej kwestii, przez akceptację po prostu. Pan stwierdza, 

że Rada Gminy nie akceptuje, czy nie powołuje komisji i tyle.  
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Radna Irena Furmańska 

Nie zgadzam się z Panem Boczulą dlatego, że każdy ma prawo przesłać pismo 

do Rady i wskazać co go boli, i Rada ma obowiązek odpowiedzieć na pismo. 

Zły sygnał idzie do mieszkańców gminy, jeśli my nie będziemy odpowiadać  

na pisma mieszkańców gminy. Rada jest po to, żeby pochylić się nad wnioskami 

mieszkańców gminy i odpowiedzieć. Ja proponuję ten temat przekazać  

do komisji budżetowej, nie wyłączając nikogo mimo, że jest tam wniosek  

o wyłączanie pewnych radnych. Przedyskutować ten temat, bo to się tym 

mieszkańcom należy i odpowiedzieć.  

 

Sołtys Jerzy Klimczak 

Ja chciałem powiedzieć, że nie dostałem tej opinii, a uważam że jeżeli radca 

prawny jakąś opinie wystawił, to powinienem jako osoba zainteresowana.  

Nie ja osobiście tylko mieszkańcy jednogłośnie podjęli uchwałę  

o przywrócenie z powrotem tego wodociągu. Ja działam w imieniu 

mieszkańców. Uważam, że powinna być konsultacja społeczna i mieszkańcy 

powinni decydować. U nas demokracji nie było i doszło do takiej sytuacji,  

bo niepotrzebnie został wodociąg przekazany, wybudowany w czynie 

społecznym. Tak samo gazociąg został sprzedany gdzie mieszkańcy się składali 

na to. Dlaczego tak ma być? Mieszkańcy się składają, a co to za demokracja?  

To nie jest żadna demokracja tylko to jest anarchia w wykonaniu byłego wójta,  

a Państwo wielu radnych nieświadomi głosowali za. 

 

Przewodniczący Rady 

Dziękuję bardzo Panu sołtysowi. Opinia Pani mecenas zostanie Panu 

przekazana, odpowiedź na Pana pismo również. 

Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych ma wolne wnioski?  

 

Radny Radosław Wawrzyniak 

Pani Ewo ja mam takie pytanie czy ma Pani adresy internetowe do wszystkich 

radnych czy jeszcze są radni, którzy nie mają poczty?  

Odp. – Wszyscy radni mają swoją pocztę internetową. 

 

Jeżeli wszyscy mają pocztę internetową to wnioskuję o przekazywanie tych 

obszernych materiałów dodatkowych ściśle związanych z sesją. Proszę  

je zeskanować i przesyłać, bo naprawdę szkoda naszych pieniędzy tutaj 

wszystkich, na kserowanie tych ton papieru. Jak ktoś będzie zainteresowany 

tematem, będzie chciał ewentualnie go zgłębić to niech podejdzie do Pani Ewy 

czy do gminy i tam wydrukuje mu się ten materiał. 

 

Sołtys Jolanta Nita 

Prosi, żeby informacje odnośnie zebrania były przesyłane wcześniej, gdyż  

otrzymała je dzisiaj.  
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Przewodniczący Rady Gminy 

 Mówi Pani o zawiadomieniach, o posiedzeniach sesji? 

 

Sołtys Jolanta Nita – Tak. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Przyjrzymy się tej sprawie dlaczego tak późno Pani otrzymała. 

  

Ad.15 porządku obrad 

Zakończenie sesji. 

 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 16
30

 Przewodniczący 

Rady zamknął obrady VII Sesji. 

 

Protokolant       Przewodniczący Rady 

 

Ewa Konieczna        Andrzej Szymczak  

 

 


