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Protokół IX/2015 

z IX Sesji Rady Gminy 

S a n t o k 

30 czerwiec 2015r. 
 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Santok w tym: 

 Zgłaszanie kandydatur - po wyczerpaniu zgłoszeń, zamknięcie listy 

kandydatów poprzez głosowanie. 

 Powołanie komisji skrutacyjnej. 

 Sporządzenie przez komisję skrutacyjną projektu regulaminu głosowania. 

 Przedstawienie regulaminu przez przewodniczącego komisji skrutacyjnej. 

 Przygotowanie i rozdanie przez komisję skrutacyjną kart do głosowania dla 

radnych. 

 Przeprowadzenie tajnego głosowania i odczytanie wyników przez 

przewodniczącego komisji skrutacyjnej. 

 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady 

Gminy Santok. 

4. Przyjęcie protokołu z VII i VIII Sesji Rady Gminy Santok. 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających 

w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Zielonej Górze. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Santok 

nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda w miejscowości Wawrów. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Santok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Santok. 

11. Interpelacje i zapytania radnych. 

12. Informacje i wolne wnioski. 

13. Zakończenie sesji. 

 

 

Ad.1 porządku obrad 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

 

Otwarcia IX Sesji Rady Gminy Santok o godz. 14
00

 dokonała I W-ce Przewodnicząca Rady 

Gminy Santok Irena Furmańska stwierdzając, że skład Rady na dzisiejszym posiedzeniu 

wynosi 13 radnych. 

 

(W Sesji nie uczestniczył radny Piotr Goławski. 

Stan ogólny wynosił 14 radnych, z uwagi na Postanowienie Komisarza Wyborczego  

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, Pana Andrzeja Szymczaka, wskutek 

złożenia pisemnego zrzeczenia się mandatu). 

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

Ustalenie porządku obrad. 

 

Radna Irena Furmańska (I W-ce Przewodnicząca Rady Gminy) przedstawiła porządek 

obrad i poddała go pod głosowanie. 

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie – 13 głosami za. 

 

Ad.3 porządku obrad. 

Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Santok. 

 

Radna Irena Furmańska (I W-ce Przewodnicząca Rady Gminy) zwróciła się  

o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady oraz ich przedstawienie. Jednocześnie 

przypomniała radnym, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie, dlatego 

każdorazowo będzie zadawać pytanie do zgłoszonego kandydata czy wyraża zgodę.  

 

Radny Arkadiusz Witczak zgłosił kandydaturę radnego Radosława Wawrzyniaka. 

Przedstawiając kandydata stwierdził między innymi, że Pan Radosław Wawrzyniak jest 

bardzo dobrym kandydatem z tego względu, że posiada doświadczenie, bierze czynny udział 

w sesjach, jest zaangażowany, zabiera sensownie głos i w sposób rzetelny wykonuje 

obowiązki radnego. Jest człowiekiem młodym, wykształconym, ma dużo chęci i pomysłów. 

 

I Wiceprzewodnicząca zadała pytanie do radnego Radosława Wawrzyniak czy wyraża zgodę 

na kandydowanie, na co uzyskała odpowiedź twierdzącą. 

 

Radny Tomasz Helicki zgłosił kandydaturę radnego Tadeusza Boczuli. Przedstawiając 

kandydata stwierdził między innymi, że Pan Tadeusz Boczula  

w przeciwieństwie do młodości Pana Wawrzyniaka ma duże doświadczenie  

i zarówno w takim obywatelskim podejściu do tego, co się w naszej Gminie dzieje, ma 

doświadczenie jeszcze w byciu Przewodniczącym Rady i jest również reprezentantem 

rolników.  

 

I Wiceprzewodnicząca zadała pytanie do radnego Tadeusza Boczuli czy wyraża zgodę na 

kandydowanie, na co uzyskała odpowiedź twierdzącą. Wobec braku dalszych zgłoszeń W-ce 

Przewodnicząca zaproponowała zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady 

poprzez głosowanie. 

Za zamknięciem listy kandydatów głosowało 13 radnych. 

 

Przystąpiono do powołania trzyosobowej Komisji skrutacyjnej. 

W-ce Przewodnicząca przypomniała radnym, że osoby kandydujące na Przewodniczącego 

Rady Gminy nie mogą wchodzić w skład Komisji skrutacyjnej, następnie zwróciła się do 

radnych o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej.  

 

Radny Stanisław Tokarski zgłosił kandydaturę radnego Tomasza Helickiego. 

Radny Radosław Wawrzyniak zgłosił kandydaturę radnego Radosława Wołoszczuka. 

Radny Ireneusz Kucner zgłosił kandydaturę radnej Krystyny Rajczyk. 

Kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji skrutacyjnej. 

 

W-ce Przewodnicząca poddała skład Komisji skrutacyjnej pod głosowanie.  

Rada Gminy powołała Komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego 

Rady Gminy Santok - 13 głosami za.  
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W-ce Przewodnicząca ogłosiła 10 minutową przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji 

skrutacyjnej i przygotowania projektu regulaminu głosowania na Przewodniczącego Rady 

Gminy Santok.   

 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji skrutacyjnej Tomasz Helicki zapoznał 

radnych z przygotowanym regulaminem głosowania. 

 

W-ce Przewodnicząca Rady Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy Państwo Radni 

mają uwagi do przedstawionego regulaminu głosowania. 

Wobec braku uwag poddała regulamin pod głosowanie. 

Rada przyjęła regulamin 13 głosami za. Tekst jednolity regulaminu stanowi załącznik  

do protokołu. W-ce Przewodnicząca oznajmiła, że Komisja rozdała radnym karty do 

głosowania. Następnie na prośbę W-ce Przewodniczącej Rady, Przewodniczący Komisji 

skrutacyjnej wyczytywał kolejno z listy obecności nazwisko i imię radnego, uczestniczącego  

w dzisiejszym posiedzeniu, a wyczytany radny podchodził do urny i wrzucał kartę  

do głosowania. 

 

W-ce Przewodnicząca ogłosiła 10 minutową przerwę, w celu policzenia głosów przez 

Komisję skrutacyjną, następnie po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji skrutacyjnej 

odczytał protokół z wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Santok. Tekst jednolity 

protokołu oraz karty do głosowania stanowią załącznik do protokołu Sesji. 

 

Protokół zawiera następujące dane liczbowe: 

Liczba radnych gminy Santok obecnych na sesji uprawnionych do głosowania wynosi 13.  

Na Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszono kandydatury radnych: Tadeusza Boczuli  

i Radosława Wawrzyniaka.  

Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru Przewodniczącego Rady zgodnie  

z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wynosi 7.  

Liczba Radnych, którym wydano karty do głosowania wynosi 13. 

Liczba kart wyjętych z urny wynosi 13. 

Liczba głosów ważnych – 13. 

Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów wyniosła: 

- Tadeusz Boczula - oddano głosów 7,  

- Radosław Wawrzyniak - oddano głosów 6. 

Komisja stwierdziła, że kandydat Radny Tadeusz Boczula uzyskał wymaganą liczbę głosów  

i został wybrany na Przewodniczącego Rady Gminy Santok.  

 

Następnie W-ce Przewodnicząca Rady odczytała uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy Santok i poddała ją pod głosowanie. 

 

W głosowaniu jawnym, po uprzednim przeprowadzeniu głosowania tajnego Rada Gminy 

podjęła uchwałę głosami:  

10 za uchwałą, 0 przeciw, 3 wstrzymujące. Obecnych na sesji 13 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr IX/65/15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

W-ce Przewodnicząca oddała dalsze prowadzenie obrad Sesji wybranemu Przewodniczącemu 

Rady Gminy Santok Tadeuszowi Boczuli. 
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Przewodniczący Rady Tadeusz Boczula złożył podziękowania radnym za głosowanie, 

Pani Irenie Furmańskiej za przeprowadzenie tej części obrad i bardzo dobre wywiązanie się 

z zadania, Panu Andrzejowi Szymczakowi za dotychczasową pracę jako Przewodniczącego 

Rady. W swojej wypowiedzi nowo wybrany Przewodniczący Rady stwierdził między 

innymi, że sprawując funkcję Przewodniczącego Rady przez dwie kadencje w poprzednich 

kadencjach Rady zdobył doświadczenie, które wykorzysta w prowadzeniu Rady Gminy  

w tej kadencji. Oznajmił, że będzie działał na rzecz integrowania radnych, ale też na rzecz 

współpracy z organami wykonawczymi, czyli z Panem Wójtem. Chciałby, aby Rada 

współpracowała nie tylko z Panem Wójtem, ale także z pracownikami Urzędu. 

 

Wójt Józef Ludniewski złożył gratulacje Panu Tadeuszowi Boczuli, z tytułu wyboru  

na Przewodniczacego Rady.  

Wójt wyraził przekonanie, że jest to dobry wybór i że Pan Tadeusz Boczula jako były radny 

i Przewodniczący Rady, na pewno będzie sprawnie oraz prawidłowo prowadził sesje Rady 

Gminy Santok. Wójt ma nadzieję, iż wspólnie z Panem Przewodniczącym scalą Radę 

Gminy, która przy wyborze Przewodniczącego Rady podzieliła się na pół.  Myśli też,  

że celem będzie to, aby wspólnie pracować dla dobra i rozwoju gminy.  

 

Ad.4 porządku obrad 

Przyjęcie protokołu z VII i VIII Sesji Rady Gminy Santok. 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły są wyłożone dzisiaj na sesji do wglądu 

oraz były przekazane drogą e-mail dla radnych. Zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi  

do protokołu. 

 

Radny Tomasz Skrobański wyjaśnił dlaczego na dzisiejszej sesji jest ponowne głosowanie 

nad przyjęciem protokołu z VII sesji. Poinformował, że jest winny przeprosin, gdyż  

na poprzedniej Sesji wniósł uwagę do protokołu z VII sesji (protokół przyjęto wówczas  

z poprawką). Radny twierdził, że nie było Go na VI sesji, natomiast okazało się,  

że się pomylił bo na tej sesji był obecny, a nie uczestniczył w V sesji.  

Tak więc w VI Sesji uczestniczyło 15 radnych (protokół z VII Sesji był napisany 

prawidłowo). 
 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie oba protokoły z VII i VIII Sesji Rady Gminy 

Santok, które przyjęto jednogłośnie.  
 

Ad.5 porządku obrad 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 
 

Wójt poinformował, że w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury  

i Sportu, zaprosił na dzisiejszą Sesję Pana Pawła Cieracha, który jest trenerem klubu 

„Kasztelania” Santok.  

Wójt podziękował za awans zespołu „Kasztelanii” do IV Ligi i pogratulował trenerowi. Wójt 

dla porównania klubów wymienił zespoły, jakie grają w IV lidze i stwierdził, że są to zespoły 

z miasteczek 10-12 tysięcznych, a nawet jednym z przeciwników jest klub z Zielonej Góry. 

Organizacje te mają o wiele większy potencjał do uprawiania sportu i większe możliwości 

finansowe. 

Dzięki trenerowi „Kasztelanii”, a także prezesowi klubu, którego na sali nie ma, udało się, 

że chłopcy awansowali. Wójt poinformował, że w Santoku piłkarze - młodzi chłopcy, grają 

za darmo, co jest niespotykane. W okręgowych IV ligach wypłacane są za pracę pieniądze. 

Wójt zauważył, że podstawą sukcesu Santoka jest to, że chłopcy przychodzą na treningi. 

Żeby trening był prawidłowy to musi być 15-16 zawodników i odbywać się minimum  
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3 razy w tygodniu. Tak właśnie dzieje się w Santoku, dzięki charyzmie i zaangażowaniu 

trenera. Wójt pogratulował trenerowi sukcesu. Na zakończenie wypowiedzi wręczył mu 

bukiet kwiatów i upominek w postaci dwóch piłek. 

 

Trener Paweł Cierach - w imieniu swoim i drużyny chciałem bardzo serdecznie 

podziękować za ten upominek, za docenienie i zapraszam na mecz inauguracyjny  

w Santoku. 

 

Wójt w dalszej części posiedzenia przedstawił sprawozdanie z działalności: 

 30 maja zorganizowaliśmy w Santoku na „Promenadzie” gminny Dzień Dziecka. 

Była to bardzo udana impreza przybyło dużo dzieci, zorganizowaliśmy dowóz 

maluchów na „Promenadę”.  

 Między 2 a 8 czerwca byłem na urlopie. 

 10 czerwca byłem na spotkaniu w Związku Gmin Województwa Lubuskiego  

w Mierzęcinie.  

 12 czerwca było spotkanie w PWIK. Omówienie spraw realizacji zadania budowy 

sieci wodociągowej w naszej Gminie.  

 13 czerwca udałem się do Gminy partnerskiej na rozmowy  

o możliwościach dalszej współpracy. 

 17 czerwca było ponowne spotkanie w PWIK, o którym opowie Sekretarz Gminy. 

 18 czerwca odbyły się wybory uzupełniające na sołtysa w m. Lipki Wielkie. 

Mieszkańcy dokonali wyboru, sołtysem została Pani Mirosława Porańczyk.  

 W dniach 19 - 21 czerwca odbyły się Dni Grodu Santok. Była to bardzo pomyślna 

trzydniowa uroczystość. 19 czerwca odbyły się spotkania w muzeum, prelekcja  

w GOK, między innymi przedstawienie wykopalisk znalezionych podczas budowy 

sieci kanalizacyjnej w Santoku, przepłynięcie promem na stare grodzisko. 

Zakończenie tego dnia miało miejsce na baszcie w Santoku. 

20 czerwca rozegrały się zabawy plenerowe, gdzie były bitwy średniowieczne  

i wiele innych atrakcji. Ostatnim dniem była Janczewska10, zakończona wielkim 

sukcesem. Wójt złożył podziękowania dla organizatorów i wszystkich innych osób, 

które się udzielały przy organizacji. Poinformował, że w przygotowania byli bardzo 

mocno zaangażowani pracownicy Urzędu. 

 24 czerwca udział w posiedzeniu Komisji Budżetowej.  

 25 czerwca udział w posiedzeniu Komisji Oświaty. 

 26 czerwca udział w zakończeniu roku szkolnego w szkołach: w Santoku, 

Janczewie, Lipkach Wielkich. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować 

wszystkim nauczycielom, obsłudze szkół, Radzie Rodziców, wszystkim tym, którzy 

są zaangażowani w życie szkoły, którzy przez 10 miesięcy naprawdę ciężko 

pracowali i chciałbym pogratulować też uczniom, którzy mieli najlepsze oceny, 

dostali wyróżnienia. Natomiast muszę tutaj powiedzieć, że urzekło mnie 

zakończenie roku szkolnego gimnazjum w Lipkach Wielkich. Tu podziękowania 

należą się dyrektorowi Sańko. Naprawdę pełen profesjonalizm, wszystko dopięte  

na ostatni guzik. Także podziękowania dla osób, które to przygotowywały. 

 27 czerwca spotkanie z Radą Rodziców w Wawrowie, omówienie spraw związanych 

między innymi z termomodernizacją szkoły.  

  

Przewodniczący Rady Tadeusz Boczula podziękował Wójtowi i udzielił głosu Sekretarzowi 

Gminy. 
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Sekretarz Gminy Paweł Pisarek poinformował, że w związku z działaniami, które  

są prowadzone w celu osiągnięcia efektu ekologicznego przy budowie sieci kanalizacyjnej, 

PWiK zaproponowało pewne dodatkowe rozwiązania, które mają polegać na tym, żeby 

rozbudować sieć kanalizacyjną jeszcze w Janczewie o te miejsca, w których tej sieci nie było 

w pierwszym rzucie zaplanowanych inwestycji. Jest to między innymi podyktowane tym,  

że osiągnięcie efektu ekologicznego jest zagrożone, z uwagi na przedłużającą się inwestycję. 

Gmina Santok, z uwagi na konieczność badań archeologicznych była Gminą, gdzie na końcu 

zaczęto wykonywać prace. Mało jest czasu, aby przyłącza wykonać w czasie, w związku  

z tym, PWiK proponuje rozbudować sieć. Jest to potrzebne między innymi po to,  

aby osiągnąć odpowiednią ilość przyłączy zgodnie z deklaracją, która była składana  

we wniosku. Gmina otrzymała środki z PWiK w wysokości 20 000 zł, na wsparcie 

mieszkańców przy budowie przyłączy, którzy mają problem finansowy z podłączeniem się. 

Musimy rozwiązać jak prawnie udzielić pomocy tym osobom. 

 

Ad. 6 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających 

w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Zielonej Górze.  

 

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Paweł Pisarek. 

 

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:  

13 za uchwałą. Obecnych na sesji 13 radnych. Ogólny skład Rady 14 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr IX/66/15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad.7 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Santok nieruchomości  

z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych. 

 

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Paweł Pisarek. 

 

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:  

13 za uchwałą. Obecnych na sesji 13 radnych. Ogólny skład Rady 14 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr IX/67/15 stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad.8 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda w miejscowości Wawrów. 

 

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Paweł Pisarek. 

 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki  

i Rolnictwa) przedstawił negatywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

Opinia Komisji jest negatywna z tego tytułu, że były nieprawidłowości przy składaniu 

wniosku. Komisja zaprosiła na swoje posiedzenie Panią Sołtys Wawrowa Krystynę Rajczyk, 

która jest zarazem Radną. Pod wnioskiem o nadanie nazwy podpisały się osoby, które  

w prawie połowie nie są mieszkańcami Wawrowa. Wniosek wskazywał, że kierowała  

go Pani Krystyna Rajczyk, a okazało się, że to było nieprawdą, gdyż Pani Sołtys nic o takim 

wniosku nie wiedziała. Komisja uważa, że skoro wniosek wpływa od mieszkańców,  

to przynajmniej Pani Sołtys, Rada Sołecka jak i Radni z Wawrowa powinni o nim wiedzieć. 

Tak się nie stało, ponieważ dowiedzieli się dopiero jak wniosek został złożony do Gminy.  

Pod wnioskiem nikt się nie podpisał i radny Stanisław Tokarski stwierdza, że dla niego ten 

wniosek jest anonimowy.  Podpisy były zbierane po mszy w niedzielę pod kościołem przez 

parafian. Radny uważa, że część mieszkańców nie wiedziała, co podpisują. Komisja  

jak i Rada Sołecka uważają, że postać Rotmistrza Witolda Pileckiego nie ma nic wspólnego  

z miejscowością Wawrów, ani z Gminą. Część osób uważa także, że taka znakomitość 

historyczna zasługuje na coś więcej niż nadanie nazwiskiem ronda w miejscowości Wawrów. 

Radni, Rada Sołecka jak i wielu mieszkańców zostało zaskoczonych tą inicjatywą i uważają, 

że powinna być inna nazwa nadana dla tego ronda. 

Gdy zbierano podpisy, rondo było w budowie, nieoddane do użytku, a ktoś chciał szybko 

nadać temu bieg, bez żadnych konsultacji z Radą Sołecką i mieszkańcami. 

Radny wnosi o przegłosowanie nazwy dla ronda w terminie późniejszym. Rada Sołecka,  

jak i Radni z Wawrowa zgłoszą po konsultacjach z mieszkańcami nazwę, która będzie 

satysfakcjonująca dla mieszkańców Wawrowa i dla całej Gminy. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak - nie za bardzo Panie Stanisławie rozumiem, czy chodzi  

o samego patrona, czy o kwestię formalną.  

 

Radny Stanisław Tokarski – i o patrona i o kwestie formalną. 

 

Radosław Wawrzyniak - czyli rozumiem, że obydwa czynniki miały wpływ  

na negatywną opinie.  

 

Stanisław Tokarski - Tak. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak - jeżeli chodzi o względy formalne, to nie podlega  

to dyskusji. Jeżeli natomiast chodzi o samego patrona tego ronda, to trudno będzie nam 

szukać w Gminie patrona, który tutaj działał. Przez rondo, które wybudowano w Różankach, 

Jan Paweł II nigdy nie przejeżdżał i jakoś została nazwa nadana. Chyba Sikorski w Gorzowie 

też nie przejeżdżał, a nazwa jest nadana. Musimy tutaj iść raczej w kierunku narodowym. 

Argument nietrafiony, że osoba nie miała wpływu na losy Gminy. Jeżeli będzie tendencja, 

żeby honorować osobami zasłużonymi dla gminy, to oczywiście wyrażę zgodę. Rozumiem, 

że wniosek był anonimowy, ale osoby podpisały się pod tym? 

 

Radny Stanisław Tokarski – lista była dołączona. 
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Radosław Wawrzyniak -  trudno mi od formalnych stron się wypowiadać. Listy nie 

widziałem, ale jeżeli chodzi o samego patrona uważam, że jest godny, żeby jego nazwiskiem 

to rondo było nazwane.  

 

Radny Tomasz Skrobański - będziemy głosować teraz ze względów formalnych?  

Bo rozumiem, że ze wzgledów formalnych nie można nadać nazwy na dzień dzisiejszy?  

 

Przewodniczący Rady Tadeusz Boczula - porządek obrad przewiduje przyjęcie uchwały  

w sprawie nadania nazwy ronda i do tego przystąpimy - czy przyjmujemy, czy odrzucamy.  

 

Radny Tomasz Skrobański - jeśli będziemy na przykład za tym Panem, który został 

wskazany, czyli Panem Pileckim, to rozumiem, że tak naprawdę nie będzie, bo ze względów 

formalnych jest od razu uchwała nieważna. 

 

Radny Stanisław Tokarski – do samej uchwały nie ma zastrzeżeń. 

 

Mecenas Pan Wiśniewski – formalnie uchwała jest w porządku. 

 

Po dyskusji Przewodniczący Rady Tadeusz Booczula poddał uchwałę pod głosowanie. 

Za uchwałą głosowało – 3 radnych, przeciw – 8 radnych, wstrzymało się – 2 radnych. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy Santok odrzuciła uchwałę w sprawie 

nadania nazwy dla ronda w miejscowości Wawrów. 

Przewodniczący - Proszę Państwa ja tylko dodam, że sprawa nazwy tego ronda jest otwarta. 

Myślę, że trzeba uzyskać konsensus przede wszystkim w miejscowości Wawrów  

i przystąpimy do propozycji.  

 

Ad.9 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Santok. 

 

Wójt Józef Ludniewski zwrócił się z wnioskiem do Rady Gminy o odwołanie Skarbnika 

Gminy Wandy Jurek, informując jednocześnie, że Pani Skarbnik jest nieobecna na Sesji, gdyż 

przebywa na zwolnieniu lekarskim.  

Wójt oświadczył: 

Mimo, że Pani Skarbnik nie ma, chciałbym podziękować Jej za pół roku wspólnej pracy,  

za pomoc, jaką mi udzieliła i która uważam, że była niezbędna, bo naprawdę wiele  

mi pomogła oraz za pracę, jaką pełniła, jako Skarbnik przez wiele lat. Pani Skarbnik 

zaczynała pracę za czasów Pana Horbacza. Wycisnęła piętno na tej Gminie w pozytywnym 

znaczeniu. Inwestycje, które były prowadzone przez te lata i pieniądze, które były wydawane,  

to wszystko przechodziło przez ręce Pani Wandy. Po objęciu Urzędu Wójta Gminy Santok 

byłem z Panią Wandą umówiony w ten sposób, że jeżeli dojdziemy wspólnie do momentu,  

że będziemy chcieli się rozstać, to stanie się to albo do końca czerwca, albo do końca tego 

roku. Moja prośba jest, aby uchwałę podjąć na dzień 30 czerwca.  

 

Przewodniczący Rady Tadeusz Boczula poinformował, że żadna z Komisji Rady  

nie zajmowała się tą sprawą, gdyż dotyczy to Rady Gminy, a nie poszczególnych Komisji. 

 

Radny Stanisław Tokarski poinformował, że współpracował z Panią Skarbnik  

w poprzedniej kadencji, gdzie był Przewodniczącym Komisji Budżetu Gospodarki  

i Rolnictwa. Stwierdził, że Wójt przedstawił Panią Skarbnik w samej superlatywie,  
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ale nie podał, z jakiej przyczyny i sytuacji wynikło, że w dniu dzisiejszym jest projekt 

uchwały o odwołanie.  

 

Wójt Józef Ludniewski 
Merytorycznych przyczyn nie było. Z Panią Wandą byłem umówiony, że do momentu, kiedy 

uznamy, że razem będziemy współpracować, dotąd pracujemy. Poza tym Pani Wanda Jurek 

jest już na emeryturze. Wiele dla tej Gminy zrobiła i czas na wypoczynek. Przed nami stoją 

nowe wyzwania i uważam, że ktoś młodszy nie będzie gorszym skarbnikiem aniżeli Pani 

Wanda. Nie mieliśmy żadnego konfliktu, ani żadnych innych problemów personalnych.  

Po prostu uważam, że jest czas na zmianę.  

 

Przewodniczący Rady Tadeusz Boczula 

Ja też się szykowałem na zabranie głosu, bo też przez wiele lat współpracowałem z Panią 

Skarbnik, będąc Przewodniczącym Komisji Budżetowej dwie kadencje, ale też, jako 

Przewodniczący Rady. Można wiele rzeczy powiedzieć, ale Pani Wandy tutaj nie ma i myślę, 

że przy innej okazji wyrażę swoje zdanie i swoją opinię na temat pracy Pani Wandy.  

Myślę, że jest to osoba zasłużona, która pracowała bodajże od 1994 roku. Ja pamiętam całą 

historię jak to się odbywało, kto wyprowadzał Gminę z wielkiego nieporządku finansowego. 

Uczyniła to Pani Wanda. Były też momenty, które nie powinny nastąpić w pracy.  

Jak to zawsze w życiu jest, każdy z nas czasami popełnia jakiś błąd i potem się za ten błąd 

odpowiada. Pani Wanda w większości ma same pozytywy w pracy. Wójt dobiera sobie 

pracowników, chce brać pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie i prace naszej Gminy,  

i proponuje takie, a nie inne rozwiązanie. 

 

Wobec braku innych uwag i zapytań, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały  

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Santok pod głosowanie. 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 

13 za uchwałą. Obecnych na sesji 13 radnych. Ogólny skład rady 14 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr IX/68/15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.10 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Santok. 

 

Wójt Józef Ludniewski zwrócił się z wnioskiem do Rady Gminy o powołanie Skarbnika 

Gminy w osobie Pana Andrzeja Szymczaka, przedstawiając Jego osobę: 

Pan Andrzej Szymczak ma wystarczające kwalifikacje, żeby pracować na tym stanowisku. 

Ma wykształcenie wyższe, kierunek rachunkowość i finanse. Przez 20 lat pracował w banku, 

przez ostatnie dwa lata był głównym księgowym w Związku Celowym Gmin MG-6. Znacie 

Go Państwo dobrze. Był naszym radnym w ostatniej kadencji, przewodniczącym komisji 

budżetowej. Jestem pewien, że poradzi sobie z tą funkcją i będzie dobrze dbał o finanse 

publiczne naszej gminy.  

 

Przewodniczący Rady Tadeusz Boczula poinformował, że: 

Tak jak w poprzedniej uchwale nie ma opinii żadnej Komisji a radni wyrażają swoje opinie w 

dyskusji.  

 

Radna Irena Furmańska zadała pytanie do Pana Andrzeja Szymczaka,  

jak sobie wyobraża pracę na stanowisku Skarbnika Gminy. 
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Pan Andrzej Szymczak oświadczył: 

Trudno powiedzieć jak sobie tą pracę wyobrażam. Pracę tą trzeba wykonywać rzetelnie, 

zgodnie z prawem i bez naruszania dyscypliny finansów publicznych i do tego, jeżeli Państwo 

okażecie mi zaufanie, zobowiązuję się. Więcej o organizacji pracy w moim wydziale będzie 

można powiedzieć dopiero wtedy, kiedy poznam tak naprawdę jak ta praca wygląda, jak to 

jest w tej chwili zorganizowane i jeżeli ocena będzie taka, że coś trzeba zmienić, to wtedy 

będziemy dokonywać zmian. Pani Skarbnik Wanda Jurek poprzeczkę zawiesiła naprawdę 

wysoko, bo tą funkcję pełniła przez ostatnie ponad 20 lat. Była najdłużej pracującym 

skarbnikiem w całym powiecie gorzowskim. Jest to dla mnie wyzwanie, ale zdecydowałem 

się na to, bo uważam, że dam sobie radę.  

 

Radna Irena Furmańska  

O tej rzetelności chciałam usłyszeć Panie Andrzeju. Dziękuję. 

 

Wobec braku innych uwag i zapytań Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały  

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Santok (w osobie Pana Andrzeja Szymczaka) pod 

głosowanie. 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 

13 za uchwałą. Obecnych na sesji 13 radnych. Ogólny skład rady 14 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr IX/69/15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.11 porządku obrad 

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że z tego co wie, nie wpłynęła do Biura Rady żadna 

interpelacja, wobec czego należy przejść do zapytań radnych.  

 

Zapytania radnych 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem o podanie bliższych informacji  

jak wygląda sprawa po przetargu w zakresie odpadów komunalnych i czy to jest związane  

z podwyżką cen dla mieszkańców. 

  

W odp. Wójt 
Wczoraj było spotkanie w tej sprawie z Tonsmeierem, który obsługuje naszą Gminę.  

W związku z tym, że przetarg nie został rozstrzygnięty umowa została przedłużona  

o 2 miesiące na tych warunkach, które były ustalone, a co dalej będzie z przetargiem,  

to jeszcze na ten moment nie wiadomo. My, tak jak mieszkańcy, nie dopuszczamy takiej 

myśli, że będą wyższe ceny. Przetarg jest przed nami.  

 

Radny Radosław Wawrzyniak 

Mam pytanie w kwestii formalnej. Gratuluję zwycięstwa Radnemu Boczuli, ale dotychczas 

nie było w zwyczaju, żeby Przewodniczący pracował w jakiejś Komisji. Zdaje się,  

że pracował Pan w Komisji Budżetowej, czy ta komisja zostanie uzupełniona o tego jednego 

członka, czy Pan będzie w niej dalej pracował.  
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Przewodniczący Rady Tadeusz Boczula 

Przestaję być członkiem Komisji. Na następnej sesji uzupełnimy skoro padł dzisiaj wniosek 

Pana Radosława i pytanie. Rozstrzygniemy tą kwestię na następnej Sesji Rady Gminy.  

 

Radna Irena Furmańska 

Wysoka Rado, Panie Wójcie dwie sprawy, które przekażę teraz radnym mają 
trzytygodniowe opóźnienie. Jednak tematy te jako Wiceprzewodnicząca zdążyłam 

przekazać Panu Przewodniczącemu Andrzejowi Szymczakowi. Nie ma ich wpisanych do 

porządku obrad dzisiejszej sesji, dlatego informuję Wysoką Radę, że wykorzystując moje 

uprawnienia radnej, wobec moich wątpliwości i zastrzeżeń do działalności Fundacji Ochrony 

Przyrody Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej, wystosowałam pismo do Ministra 

Środowiska i Starosty Gorzowskiego (kopię tych pism przekażę Państwu Radnym). Wystąpię 

również  

do Wojewody Lubuskiego o rozstrzygnięcia nadzorcze, w sprawie zgodności z prawem 

składu Zarządu Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej, którego 

Prezesem i Członkami są Radni Gminy Santok i nie dotyczy to imiennie każdego, tylko 

chodzi o zasadę, o prawo. Czy Radni, którzy weszli do Zarządu Fundacji i będą czerpać 

osobiste korzyści z bycia w Zarządzie, w myśl art. 25a ustawy o samorządzie gminnym, 

powinni byli wstrzymać się w głosowaniu nad uchwałami tej fundacji w dniu 28 maja tego 

roku. Według mnie ci radni, nie powinni brać udziału w głosowaniu, a przyjęte uchwały  

są nieważne. Takie jest moje zdanie.  

Kolejna sprawa, Panie Przewodniczący Boczula, ja Pana nie znałam przed pierwszą 

Sesją Rady Gminy, ale poznaję Pana na posiedzeniach Komisji Budżetu Gospodarki  

i Rolnictwa, dlatego na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Pana Piotra 

Goławskiego, składam skargę na niegodne zachowanie i działania radnych Tadeusza Boczuli  

i Stanisława Tokarskiego wobec mojej osoby, przejawiające się arogancją, obrażaniem  

i terrorem słownym. Trwa to od posiedzenia Komisji, które odbyło się 26 maja tego roku na 

którym przedstawiłam swoją negatywną ocenę w sprawie Fundacji. Poniżanie godności 

innego radnego jest nie tylko łamaniem prawa, ale jest również sprzeniewierzeniem się 

słowom roty ślubowania, które obydwaj radni złożyli na I Sesji Rady Gminy Santok.  

Nie ma i nie będzie mojej zgody na tolerowanie takich zachowań.  

Kolejne sprawy wynikają ze skargi, którą złożę na ręce Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. Dwa wnioski formalne. Wniosek pierwszy dotyczy przyjęcia przez wysoką Radę 

Kodeksu Etyki Radnego oraz Regulaminu pracy Rady Gminy Santok. Na przykładzie 

negatywnych zachowań radnych z tak zwanym doświadczeniem, nieodzowne staje się 

przyjęcie standardów zachowania przedstawicieli władzy lokalnej, wybranej w wyborach 

samorządowych. 

Wniosek drugi jaki składam, to odwołanie radnego Stanisława Tokarskiego z funkcji 

Przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa. Oprócz niegodnego 

zachowania zarzucam radnemu Stanisławowi Tokarskiemu niewypełnianie obowiązków 

Przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa. Po pierwsze materiały na 

posiedzenie Komisji otrzymujemy 3 dni przed, dzień przed, albo w dniu posiedzenia Komisji. 

Członkowie Komisji nie mają czasu zapoznać się z materiałami w stopniu takim, aby nie być 

statystami posiedzenia.  

Po drugie protokoły z posiedzenia komisji otrzymujemy z dużym opóźnieniem,  

a protokołu z posiedzenia Komisji z 26 maja jeszcze nie otrzymaliśmy. Na moje pytanie  

o brakujący protokół Przewodniczący Komisji w ogóle nie odpowiedział. Wypowiedział się 

tylko Pan Wójt.  

Po trzecie dopiero na moje kategoryczne żądanie Pan Przewodniczący  

w dniu 26 czerwca tego roku wprowadził do porządku posiedzenia Komisji bardzo ważny 
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temat związany z programem porządkowania spraw podatkowych. Zgodnie z planem pracy 

Komisji, temat podatków miał być omawiany w pierwszym kwartale. Mamy koniec drugiego 

kwartału, a tematy z planu pracy Komisji z II kwartału nie zostały wprowadzone jeszcze  

na posiedzenie Komisji. Dotyczy to analizy realizacji wykonania budżetu szkół, przedszkoli  

i jednostek oświatowych oraz aspektów społecznych i ekonomicznych funkcjonowania 

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Obrony Cywilnej.  

Ostatnia sprawa wynika z mojego oświadczenia. Oświadczam,  

że z dniem dzisiejszym, to jest 30 czerwca 2015 roku, rezygnuję z funkcji 

Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Santok. Wysoka Rado, zgodziłam się objąć funkcję 

Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Santok nie dla prestiżu, nie dla własnej ambicji, ale by 

pracować na rzecz gminy przyjaznej dla mieszkańców, aby nie było starych układów, które 

były z perspektywy Czechowa aż nadto widoczne i odczuwalne. Dzisiaj głosami radnych, 

również mojego komitetu wyborczego „Lepsze Jutro”, został wybrany Pan Przewodniczący 

Rady Gminy Santok Tadeusz Boczula. Człowiek, aż nadto kojarzony ze starymi układami  

i z konkurencyjnego komitetu wyborczego. Decyzją radnych z komitetu wyborczego „Lepsze 

Jutro”, z którymi utożsamiałam się całym sercem, zostały przekreślone wartości, które były 

najważniejsze w kampanii wyborczej. Została też przekreślona moja kilkumiesięczna praca 

pełnomocnika wyborczego. Jako komitet wyborczy razem osiągnęliśmy sukces. Jako radni 

doprowadziliście do powrotu starych układów. Dla mnie lojalność w działaniu to pierwszy 

warunek zaufania we współpracy. Warunek ten został zniszczony, dlatego składam 

rezygnację, jednocześnie informuję, że jako radna będę pracować na rzecz Gminy Santok 

zgodnie ze ślubowaniem złożonym na I Sesji Rady Gminy Santok.  

 

Radny Arkadiusz Witczak  

Kiedy rusza naprawa dróg szutrowych na terenie miejscowości Lipki Wielkie? 

 

Józef Szurgot: 

Na dzień dzisiejszy z informacji, którą uzyskałem od pracownika urzędu wynika,  

że w miejscowości Wawrów równanie jest zakończone, w miejscowości Czechów również. 

Obecnie równiarka jest w miejscowości Janczewo. Dzisiaj będzie jechała przez odcinek  

od Zwierzynia w kierunku Santoka drogą przywałową. Następnie drogi Janczewo, Gralewo  

i sukcesywnie przemieszczać się będzie w kierunku drogi głównej. Także myślę, że przy 

dobrym układzie do piątku, może soboty, wjedzie do Lipek Wielkich. 

 

Przewodniczący Rady Tadeusz  Boczula: 

Proszę Państwa, nie chciałbym dzisiaj polemizować z Panią Ireną. Rozumiem w pewnym 

sensie jej stanowisko. Chcę tylko zapewnić, że na następną sesję od strony prawnej 

przygotujemy uchwałę odwołującą, a Państwo zdecydujecie, czy odwołamy Panią Irenę  

z Funkcji Wiceprzewodniczącej. Pozostałych kwestii nie będę dzisiaj rozstrzygał. Słyszeli 

Państwo wypowiedź. Każdy sobie sam ukształtuje swoją opinie na tematy, które przedstawiła 

Pani Irena.  

 

Wójt Józef Ludniewski 

Ja chciałem się tylko odnieść krótko do słów Pani Ireny.  

Naprawdę myślę, że Pan Boczula jako: kiedyś Przewodniczący Rady Gminy,  a później 

radny, wypełniał mandat jaki otrzymał od mieszkańców. Na tyle co znam Pana Boczulę 

uważam, że nie był zamieszany w żadne afery, nie jest przestępcą, z żadnymi układami 

przestępczymi nie był powiązany. Zatem nie rozumiem co to znaczy „stary układ”. Chyba, że 

chodzi o to, że z Panem Chudzikiem w tamtym czasie pełnili władzę jako Przewodniczący i 

jako Wójt, bo ja innych układów nie znam.   
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Ad.14 porządku obrad 

Informacje i wolne wnioski. 

 

Sołtys wsi Santok Jerzy Klimczak 

 Odnośnie robót kanalizacyjnych – prośba do władz Gminy, aby roboty były tak 

skoordynowane, żeby był przejazd, bo żniwa mogą być przyspieszone z uwagi  

na podsuszone zboża. 

 Do Pana Szurgota – pismo odnośnie obcięcia krzaków tak, żeby udrożnić drogę 

przejazdową dla kombajnów.  

 Sołtys uważa, że dopóki nie zostanie uruchomiona kanalizacja to zrzut ścieków  

w Gralewie powinien działać. Nie powinno się go zamykać. 

 Sołtys wnosi o rozszerzenie kanalizacji na górze przy Szkole w Santoku. 

 Sołtys wnosi o przeprowadzenie referendum wśród mieszkańców w sprawie 

przywrócenie wodociągów Santok - Płomykowo przekazanych do PWiK. Sołtys 

stwierdził, że mieszkańcy w 100% opowiedzieli się już za przywróceniem i Wójt 

powinien zająć stanowisko, a nie zajął żadnego. 

 

Sołtys wsi Płomykowo Grzegorz Jatczak 

 W Płomykowie wyrzucono z rowu błoto na drogę. Mieszkańcy pisali pismo i do tej 

pory nie zostało to usunięte.  

 Prośba zgłaszana wcześniej do Wójta o wykoszenie całego pobocza, gdyż rosną tam 

wysokie trawy i uczestnicy ruchu drogowego nie mają jak się mijać.  

 Sołtys zgłosił sprawę poboru dwa razy dziennie wody z hydrantu przez firmę. 

Pompują po dwie, trzy beczki. Obawia się, że mieszkańcy będą później obciążeni 

przez PWiK za ten pobór. 

 

 
Sekretarz Paweł Pisarek 

Jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą Gralewa i oczyszczalni - osoby, które się  

do nas zwracały prosiły o to, żeby utrzymać dotychczasowy stan, czyli żeby można było 

zrzucać ścieki do oczyszczalni w Gralewie. Natomiast Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska jednoznacznie wydał zalecenie, że oczyszczalnia ma być zamknięta. Wspólnie  

z PWiK wystąpiliśmy o to, żeby przedłużyć okres bezwzględnego zamknięcia oczyszczalni 

do końca lipca, ale oczyszczalnia nie ma pozwolenia wodno-prawnego i nie spełnia żadnych 

norm związanych z ochroną środowiska. Jest to potencjalna bomba ekologiczna i grozi nam 

kara, która będzie naliczana dobowo, a to są bardzo duże koszty. 

Jeżeli będziemy dążyli do tego, żeby ją pozostawić, to koszty generowane przez nią będą 

pokrywane z budżetu gminy, czyli z podatków i dochodów gminy. Jest to łamanie dyscypliny 

finansów publicznych.  

W tym celu między innymi są prowadzone działania, żeby jak najwięcej osób podłączało się 

do kanalizacji, bo nie po to Gmina budowała za tak drogie pieniądze, przy tak dużym 

wsparciu i zaangażowaniu kosztów, środków i energii, kanalizację, żeby ludzie się do tej 

kanalizacji  

nie podłączali. Przepisy ustawy o ochronie środowiska, o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach mówią jednoznacznie: każdy właściciel nieruchomości, przy którym jest 

wybudowana kanalizacja i jest możliwość techniczna podłączenia się do tej kanalizacji, ma 

obowiązek podłączenia się.  

Jedynym kryterium, które zwalnia z tego obowiązku jest posiadanie oczyszczalni 

przydomowej, która zbudowana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami i jest zgłoszona. 
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Będą podejmowane działania przez Związek Celowy Gmin MG-6 w stosunku do wszystkich, 

którzy się nie podłączą w wyznaczonym terminie.  

Jeżeli chodzi o grunty, które są położone powyżej w miejscowości Santok. Wójt oraz 

Rada Gminy muszą kontynuować działania, które były podejmowane podczas poprzedniej 

kadencji. Wcześniejsze władze stanowiące i wykonawcze Gminy podjęły decyzję  

o przystąpieniu do związku oraz do projektu budowy kanalizacji. Zakres kanalizacji i prac 

oraz miejscowości, które są objęte tymi pracami, wynika między innymi z tego, jakie mamy 

środki publiczne przeznaczone do inwestowania, jaki efekt ekologiczny musimy osiągnąć.  

Na dzień dzisiejszy są wskazane sieci, a my możemy tylko kończyć to, co zostało rozpoczęte. 

  

Wójt Józef Ludniewski – sprawa zgłaszana przez Pana Jatczaka. 

Zgadzam się, jeżeli chodzi o to błoto. To było już zgłaszane wiele razy i myślałem, że już 

temat jest zamknięty. 

Pan Józef Szurgot – będziemy egzekwować, zwołam wykonawców. 

 

Radna Krystyna Rajczyk 

Pytanie do Radcy Prawnego o opinię odnośnie zarzutów Pani Radnej Furmańskiej. Dostajemy 

na Radę propozycje uchwał podpisane przez radcę prawnego. Wydawałoby się, że nie 

powinnam mieć już wątpliwości skoro dostaję taką uchwałę podpisaną przez prawnika  

i że jest ona zgodna z prawem. Kto tu ma racje, czy Pani Furmańska, czy radca, który 

podpisuje się pod uchwałami? 

 

Mecenas Pan Wiśniewski 

My oceniamy każdy projekt uchwały pod względem formalno-prawnym i pod tym się 

podpisujemy. Ja nie wiem za bardzo, do którego projektu miałbym się w tym momencie 

odnosić. 

 

Radna Krystyna Rajczyk 

Do zarzutów przedstawionych przez Panią Furmańską, bo to było kilka zarzutów. 

 

Mecenas Pan Wiśniewski 

Mógłbym się odnieść do uchwały, jak Pani radna Furmańska wskazałaby konkretnie, o którą 

uchwałę chodzi, bo w tym momencie po prostu nie jestem w stanie. Jeżeli będzie konkretny 

zarzut naruszenia jakiegoś przepisu powołanego w uchwale, to oczywiście takie stanowisko 

prawnicze mogę zająć. 

  

Przewodniczący Rady Tadeusz Boczula 

Myślę, że do tematu wrócimy na przyszłej sesji. Pani Furmańska podjęła działania prawne. 

Zobaczymy jaki będzie efekt tych działań i jeżeli będzie potrzeba, to się odniesiemy  

do pewnych kwestii.   

 

Sekretarz Paweł Pisarek poinformował o przygotowanych ankietach dla mieszkańców 

Gminy Santok i zwrócił się do sołtysów o ich odebranie i rozpowszechnienie. 

Wypełnione ankiety są niezbędne w związku z tym, że Gmina Santok opracowuje plan 

gospodarki niskoemisyjnej, jak również w związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem 

strategii rozwoju Gminy Santok na okres programowy 2015-2023. 
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Przewodniczący Rady Tadeusz Boczula przekazał informacje na temat otrzymanych pism: 

 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dnia 22 czerwca 2015 r. 

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (tekst w załączeniu do protokołu).  

 Wniosek o ponowne sporządzenie opracowania ekofizjograficznego do miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok oraz protest przeciwko 

ustaleniom zawartym w projekcie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obrębu Gralewo – złożone przez Pana                           (tekst w 

załączeniu do protokołu). 

Zgodnie z właściwością wniosek i protest został przekazany do rozpatrzenia Wójtowi.   

 Pismo firmy RENPRO  ze Szczecina - prośba o uczestnictwo w zaplanowanych 

spotkaniach w zakresie elektrowni wiatrowych (tekst stanowi załącznik do protokołu). 

 Pismo Krajowej Rady Sędziów Społecznych zwracające się o rozważenie możliwości 

odczytania na sesji Rady Gminy przesłania w sprawie naboru kandydatów  

na ławników (tekst stanowi załącznik do protokołu). 

 

Ad.15 porządku obrad 

Zakończenie sesji. 

 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, o godz. 16
15

 Przewodniczący Rady zamknął 

obrady IX Sesji. 

 

 

 

Protokolant       Przewodniczący Rady 

 

Ewa Konieczna          Tadeusz Boczula  

 

 


