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Protokół XV/2015 

z XV Sesji Rady Gminy Santok 

z dnia 17 grudnia 2015r. 

 

 

Porządek posiedzenia 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XIII i XIV Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania wynikającego  

z „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 

Santok na lata 2014-2032” za okres 2014-2015. 

6. Uchwała w sprawie  „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  

z terenu gminy Santok na lata 2014-2032- aktualizacja. 

7. Uchwała w sprawie  uchwalenie gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

na rok 2016. 

8. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2016 rok. 

9. Uchwała w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości w miejscowości Santok. 

10. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Santok. 

11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/213/09 Rady Gminy Santok z dnia 

28.05.2009r. dotyczącej przyjęcia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Santok. 

12. Uchwała w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio  

z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla logopedy. 

13. Uchwała w sprawie przyjęcia „Strategii- Programu Rozwoju Gminy Santok na lata 

2015-2023”. 

14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Gralewo. 

15. Stanowisko Rady w sprawie skargi na wójta. 

16. Interpelacje i zapytania radnych. 

17. Informacje i wolne wnioski. 

18. Zamknięcie XV Sesji Rady Gminy Santok.  

 

Ad.1 porządku obrad 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 

 

Otwarcia XV Sesji Rady Gminy Santok o godz. 10
15

 dokonał Przewodniczący Rady Gminy 

Santok Damian Kochmański stwierdzając, że skład Rady na dzisiejszym posiedzeniu 

wynosi 12 radnych. Nieobecni radni Piotr Goławski, Jerzy Stępień i Radosław Wołoszczuk. 

Lista obecności radnych i gości zaproszonych stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 2 porządku obrad 

Ustalenie porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni mieli możliwość zapoznania się  

z proponowanym porządkiem obrad w materiałach dostarczonych na sesję i zwrócił się  

z pytaniem, czy mają jakieś uwagi, bądź zmiany do porządku obrad. 

 

Radny Tomasz Helicki jako Przewodniczący Doraźnej Komisji Statutowej wniósł  

o zmianę punktu 10 „Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Santok” na „Informację 

nt. zaawansowania prac nad Statutem Gminy Santok”. Radny wyjaśnił, że ze względu  
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na ważność uchwały Komisja postanowiła poddać go jeszcze pod konsultacje oraz uzyskać 

opinie prawną.  

 

Przewodniczący Rady, w wyniku braku dalszych uwag, poddał pod głosowanie wniosek 

radnego Tomasza Helickiego o zmianę w porządku obrad. 

 

Rada Gminy przyjęła wniosek jednogłośnie, 12 głosami za.    

 

Przewodniczący odczytał zmieniony porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XIII i XIV Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania wynikającego  

z „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 

Santok na lata 2014-2032” za okres 2014-2015. 

6. Uchwała w sprawie  „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  

z terenu gminy Santok na lata 2014-2032- aktualizacja. 

7. Uchwała w sprawie  uchwalenie gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

na rok 2016. 

8. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2016 rok. 

9. Uchwała w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości w miejscowości Santok. 

10. Informacja nt. zaawansowania prac na Statutem Gminy Santok. 

11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/213/09 Rady Gminy Santok z dnia 

28.05.2009r. dotyczącej przyjęcia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Santok. 

12. Uchwała w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio  

z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla logopedy. 

13. Uchwała w sprawie przyjęcia „Strategii- Programu Rozwoju Gminy Santok na lata 

2015-2023”. 

14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Gralewo. 

15. Stanowisko Rady w sprawie skargi na wójta. 

16. Interpelacje i zapytania radnych. 

17. Informacje i wolne wnioski. 

18. Zamknięcie XV Sesji Rady Gminy Santok.  

 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie, przedstawiony porządek obrad. 

 

Proponowany porządek obrad Rada Gminy przyjęła jednogłośnie, 12 głosami za.  

 

 

Ad. 3 porządku obrad 

Przyjęcie protokołu z XIII i XIV Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Przewodniczący poinformował, że w wyniku małego odstępu czasu między kolejnymi 

Sesjami, będą przyjmowane dwa protokoły, z XIII i XIV Sesji Rady Gminy.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady 

Gminy Santok, który przyjęto jednogłośnie, 12 głosami za. 
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Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady 

Gminy Santok, który przyjęto jednogłośnie, 12 głosami za.  

  

 

Ad. 4 porządku obrad 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym 

 

Wójt Józef Ludniewski poinformował, że w związku z tym, iż 8 grudnia mija rok od wyboru 

wójta gminy Santok, przygotował kilka slajdów na temat tego, co działo się w ciągu całego 

roku w Gminie. 

Zanim przystąpił do omawiania zadań uwidocznionych na slajdach złożył podziękowanie 

mieszkańcom za zaufanie i życzliwość jaką odczuwa na każdym kroku, zarówno w urzędzie, 

jak i na spotkaniach z mieszkańcami. Słowa podziękowań za współpracę wójt przekazał także 

radom sołeckim oraz sołtysom obecnej i poprzedniej kadencji, a także radnym gminy Santok, 

radnym powiatowym, pracownikom urzędu gminy.  

Wójt w swojej wypowiedzi przekazał też informacje na temat pracy urzędu gminy,  

jej pracowników. Następnie omówił zadania jakie były realizowane w ciągu roku, oraz w 

okresie międzysesyjnym (tekst jednolity wypowiedzi wójta stanowi załącznik do protokołu).  

 

 

Ad. 5 porządku obrad  

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania wynikającego z „Programu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Santok na lata 2014-

2032” za okres 2014-2015 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu UG pani Halina Garczyńska.  

 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa) 
przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych czy są jakieś pytania do omawianej uchwały.  

W wyniku braku pytań, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod 

głosowanie.   

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy  podjęła uchwałę głosami: 

12 za uchwałą, 0 przeciw, 0 wstrzymujące. Obecnych na sesji 12 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XV/104/15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 6 porządku obrad 

Uchwała w sprawie  „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 

gminy Santok na lata 2014-2032- aktualizacja. 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu UG pani Halina Garczyńska. 

Poinformowała, że w punkcie 2 wystąpił błąd stylistyczny i prosi o naniesienie poprawki, 

przedstawiając prawidłową treść zapisu. 

Punkt winien brzmieć następująco: 

„Aktualizacja zapisu w treści programu w paragrafie 1 ust. 1 wynika z realizacji zadania  

w zakresie demontażu, transportu i utylizacji azbestu oraz wyrobów zawierających azbest  

w roku 2015, a co za tym idzie, poprzez wykonanie weryfikacji ilościowej azbestu 

występującego na terenie gminy, po przeprowadzonych pracach”.  
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Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa) 
przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.  

 

W wyniku braku pytań bądź uwag, Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie:  

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 

12 za uchwałą, 0 przeciw, 0 wstrzymujące. Obecnych na sesji 12 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XV/105/15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 7 porządku obrad 

Uchwała w sprawie  uchwalenie gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2016. 

 

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Paweł Pisarek.  

 

Radny Ireneusz Kucner ( Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa) 
przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.  

 

W wyniku braku pytań bądź uwag, Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie:  

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 

12 za uchwałą, 0 przeciw, 0 wstrzymujące. Obecnych na sesji 12 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XV/106/15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 8 porządku obrad 

Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2016 rok. 

 

 

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Paweł Pisarek.  

 

Radny Ireneusz Kucner ( Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa) 
przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.  

 

Radna Irena Furmańska zapytała się o datę powołania Gminnej Komisji  

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i kto wchodzi w skład tej Komisji.  

 

Sekretarz Gminy oznajmił, że w tej chwili nie jest w stanie udzielić odpowiedzi z powodu 

braku dokumentów i poprosił o możliwość udzielenia informacji w terminie późniejszym,  

na co radna wyraziła zgodę.  

 

W wyniku braku dalszych pytań bądź uwag, Przewodniczący poddał uchwałę pod 

głosowanie:  

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy nie podjęła uchwałę głosami: 

12 za uchwałą, 0 przeciw, 0 wstrzymujące. Obecnych na sesji 12 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XV/107/15 stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 9 porządku obrad 

Uchwała w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości w miejscowości Santok. 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu UG pani Halina Garczyńska. 

 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa) 
przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.  

 

W wyniku braku pytań bądź uwag, Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie:  

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 

12 za uchwałą, 0 przeciw, 0 wstrzymujące. Obecnych na sesji 12 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XV/108/15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 10 porządku obrad 

Informacje nt. zaawansowania prac nad Statutem Gminy Santok. 

 

Informację nt. zaawansowania prac nad Statutem Gminy przedstawił Sekretarz Gminy 

Paweł Pisarek.  

Oświadczył, że Komisja Statutowa przeanalizowała wszystkie zapisy w statucie i naniosła 

uwagi, które zostały wniesione do treści. Poprawiona wersja została przekazana  

do zaopiniowania radcy prawnemu, który zaopiniował ją pozytywnie i statut w wersji pdf 

został przesłany radnym. Sekretarz poprosił, by do końca roku przesłać do Biura Rady 

wszelkie uwagi, które następnie zostaną przedłożone Komisji Statutowej do zaopiniowania  

i przeanalizowania, i w styczniu Komisja doprowadzi statut do wersji, która może być 

przedłożona Radzie pod obrady. Wyjaśnił, że jest to sugestia radnych zgłaszana  

na posiedzeniu komisji.  

 

Radny Tomasz Helicki zwrócił się do radnych o przekazywanie konkretnych uwag,  

związanych z konkretnym paragrafem, czy punktem, albo dotyczących dodania konkretnego 

punktu w konkretnym paragrafie.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem czy uwagi wniesione przez Komisje  

są zaopiniowane pod względem prawnym oraz stwierdziła, że wskazany czas do końca 

grudnia na zgłaszanie poprawek jest zbyt krótki, szczególnie dla kobiet, które przygotowują 

Święta dlatego uważa, że termin ten winien być przedłużony. Radna oświadczyła, że ma dużo 

zastrzeżeń do Statutu ale przeanalizuje go po Nowym Roku. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił 5 minutową przerwę w obradach Rady.  

 

Po wznowieniu obrad radna Irena Furmańska zwróciła uwagę, że nie otrzymała 

odpowiedzi na zadane wcześniej pytanie. 

 

Odpowiedzi udzielił Sekretarz Gminy oznajmiając, że statut został przekazany radcy 

prawnemu z poprawkami naniesionymi przez Komisję Statutową oraz, że rada wypracuje 

termin analizy statutu, odpowiadający wszystkim. 
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Ad. 11 porządku obrad 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/213/09 Rady Gminy Santok z dnia 

28.05.2009r. dotyczącej przyjęcia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Santok. 

 

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Paweł Pisarek.  

 

Radny Damian Kochmański (Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu) 
przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.   

 

Radna Irena Furmańska zapytała skąd się wzięły kwoty wynagrodzenia, czy z jakieś 

analizy.  

 

Sekretarz Gminy odpowiedział, że formowanie wysokości dodatków należy do kompetencji 

Rady, nie są normowane precyzyjnie. Jest to pochodna konsultacji, która była prowadzona 

przez kierownika zespołu ekonomicznego oświaty z dyrektorami placówek oświatowych.   

 

W wyniku braku dalszych uwag lub pytań Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie:  

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 

12 za uchwałą, 0 przeciw, 0 wstrzymujące. Obecnych na sesji 12 radnych. 

Jednogłośnie, 12 głosami za.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XV/109/15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 12 porządku obrad 

Uchwała w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami 

lub wychowankami albo na ich rzecz dla logopedy. 

 

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Paweł Pisarek.  

 

Radny Damian Kochmański (Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu) 
przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.   

 

W wyniku braku pytań bądź uwag, Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie:  

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 

11 za uchwałą, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Obecnych na sesji 12 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XV/110/15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 13 porządku obrad 

Uchwała w sprawie przyjęcia „Strategii- Programu Rozwoju Gminy Santok na lata 2015-

2023”. 

 

Projekt uchwały omówiła Inspektor UG pani Bogumiła Popkowska.  

 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa) 
przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.  
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Radny Damian Kochmański (Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu) 
przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.   

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, że jako radny przyjmuje już 3 strategię rozwoju gminy, 

jednak jak dodał, poprzednie strategie nie wpływały na pozyskiwanie środków przez gminę. 

Zachęca on do głosowania i wyraził zadowolenie, że Gralewo ma możliwość aplikowania  

o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

 

Radny Arkadiusz Witczak zadał pytanie czy plan odnowy miejscowości Lipki Wielkie, 

uchwalony w 2008r. traci ważność. Zauważył, że był on bardzo dobrze napisany, służył  

on nawet jako wzór w Skwierzynie i szkoda byłoby zaprzepaścić jego formy.   

 

Pani Bogumiła Popkowska poinformowała, że obecnie są 3 plany odnowy, które tracą 

ważność, tj. Stare Polichno, Janczewo i Lipki Wielkie. Tracą one ważność ze względu  

na wytyczne i kryteria Unii Europejskiej, która wymaga, by je zaktualizować. Pozostałe 

miejscowości nie mają jeszcze planów odnowy miejscowości. Jedyna droga, która  

się kwalifikuje do aplikowania jest to droga w Gralewie. Wniosek aplikacyjny będzie 

składany w przyszłym tygodniu i zaszła nagła potrzeba by przygotować plan odnowy 

miejscowości dla Gralewa. Następnie Gmina przystąpi do kolejnych miejscowości, bo każda 

miejscowość w strategii rozwoju gminy jest opisana, pod względem swoich potrze. Wyrażali 

to mieszkańcy w ankietach, sołtysi i konsultacje społeczne. Strategia rozwoju jest dla całej 

gminy, a teraz poszczególne dokumenty będą pozwalały „otwierać drzwi” na kolejne 

miejscowości. Pani Popkowska stwierdziła, że faktycznie dokument na Lipki Wielkie był 

dobrze opisany i że będziemy z niego korzystać, ale musimy dostosować go do nowych 

unijnych wymogów.  

 

Radna Irena Furmańska przekazała kilka słów o swojej miejscowości. Poinformowała,  

że w 2010 roku rada sołecka stworzyła taki program we własnym zakresie, a w nim remont 

całej wsi, co należałoby zrobić i w jakim kierunku należy pójść. Taki program otrzymał 

ówczesny wójt Chudzik, w związku z czym powinien być w dokumentacji gminy. Radna 

chciałaby wiedzieć kiedy Czechów będzie objęty programem odnowy. 

 

Pani Bogumiła Popkowska poinformowała, że prace nad kolejnymi miejscowościami 

rozpoczną się w styczni., Teraz prace były skupione nad Gralewem, gdyż do 23 grudnia 

trzeba złożyć wniosek aplikacyjny.  

 

Radny Arkadiusz Witczak podobnie jak radny Boczula, namawia do przyjęcia programu 

rozwoju. Dodał, że w Jego opinii na terenie Gminy występują zaniedbania w kwestii 

infrastruktury, drogownictwa, chodników czy ścieżek rowerowych i z tego względu trzeba  

w miarę możliwość pozyskać fundusze na te inwestycje.  

 

W wyniku braku dalszych pytań bądź uwag, Przewodniczący poddał uchwałę w sprawie 

przyjęcia Strategii pod głosowanie:  

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 

12 za uchwałą, 0 przeciw, 0 wstrzymujące. Obecnych na sesji 12 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XV/111/15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 14 porządku obrad 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Gralewo. 

 

Projekt uchwały omówiła Inspektor UG pani Bogumiła Popkowska. 
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Radny Damian Kochmański (Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu) 
przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.   

 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa) 
przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.  

 

Radny Tadeusz Boczula zauważył jako mieszkaniec Gralewa, że było mało czasu  

na konsultowanie tego programu, ale z zadowoleniem wszyscy przyjęli informacje, że taki 

plan jest. Każdy wgłębiając się w ten plan odnowy zauważa, że w przyszłości mogą być 

realizowane inne inwestycję. Radny uważa, że wszystkie plany odnowy wsi spełniły swoje 

zadania i rozwój gminy jest ciągły. Nie widzi wielkich a nawet małych zaniedbań w gminie  

i składa delikatny protest przeciw wypowiedzi radnego Arkadiusza Witczaka, bo uważa,  

że Lipki miały wykonane inwestycje z budżetu gminy.  

 

Radny Arkadiusz Witczak odnosząc się do wypowiedzi radnego Boczuli, zauważył,  

że chodziło mu głównie o drogi, chodniki i ścieżki rowerowe i radzi radnemu udać się poza 

teren Gralewa, żeby zauważyć zaniedbania.  

 

W wyniku braku pytań bądź uwag, Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie:  

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 

12 za uchwałą, 0 przeciw, 0 wstrzymujące. Obecnych na sesji 12 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XV/112/15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 15 porządku obrad 

Stanowisko Rady w sprawie skargi na wójta. 

Temat przedstawił Sekretarz Gminy Paweł Pisarek.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła uwagę na anomalię jaka wystąpiła a mianowicie  

to, że podległy wójtowi pracownik referuje temat. 

W ocenie radnej tej skargi nie powinno być i pewnie by nie było, gdyby ówczesny 

Przewodniczący Rady Gminy nie popełnił błędu. Radna stwierdziła, że Przewodniczący Rady 

nie ma delegacji do tego, aby decydować jak skarga powinna być załatwiona. W gestii 

Przewodniczącego jest, przyjmując taką skargę, przekazać ją do Komisji Rewizyjnej 

informując o tym członków Rady, albo w jednym z punktów posiedzenia Rady ten punkt 

zapisać, a Rada ma obowiązek w trybie natychmiastowym przekazać ją do Komisji 

Rewizyjnej. Radna uważa, że w tym przypadku powinna być to Komisja Rewizyjna.  

Uważa też za niedopuszczalne aby prawnik zatrudniony w urzędzie gminy ustalał radnym 

treść uchwały i uzasadnienia do niej. Wg radnej stanowisko wypracowuje Komisja 

Rewizyjna, przedkłada Radzie a Rada akceptuje, bądź nie. Radna uważa, że ani wójt ani 

sekretarz gminy nie popełnili błędu w tej sprawie. Radna proponuje przekazać skargę  

do Komisji Rewizyjnej a końcową decyzję podjąć na sesji 29 grudnia. Proponuje również,  

zaznaczając, że jest to tylko propozycja, żeby Komisja zaprosiła pana                                  i 

wysłuchała jego wyjaśnień, bo być może dojdą do porozumienia i sprawa zostanie 

polubownie załatwiona. Radna uważa też, że panu                                należą się przeprosiny 

od Rady za to, co zrobił były Przewodniczący Rady, za nieudolność w załatwieniu tej sprawy. 

 

Przewodniczący Rady odnosząc się do wypowiedzi radnej Furmańskiej, oświadczył,  

że przedstawiona forma uchwały była tylko propozycją dla Rady i nie ma obowiązku 

przyjmować treści zaproponowanej przez pana Sekretarza bądź panią mecenas.  
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Przewodniczący Rady zaproponował przejście do głosowania nad skierowaniem skargi  

do Komisji Rewizyjnej w celu jej rozpatrzenia i wypracowania opinii.  

 

Radny Tadeusz Boczula ustosunkowując się do stanowiska radnej Furmańskiej, dodał,  

że można zauważyć, że wszystkie wypowiedzi radnej, zmierzają do tego, że „nikt nic nie 

potrafi albo w większości nie nic nie potrafimy, a wszystko wie i najlepiej by zrobiła pani 

Irena”. 

 

Radna Irena Furmańska zauważyła, że gdyby radny Boczula wczytał się w przepisy,  

to nie byłby urażony Jej słowami.  

 

Po odczytaniu stanowiska Rady Gminy Santok, w kwestii skierowania skargi do Komisji 

Rewizyjnej i przesunięcia terminu rozpatrzenia skargi do najbliższej sesji,  Przewodniczący  

poddał je pod głosowanie: 

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła stanowisko głosami: 

11 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Obecnych na sesji 12 radnych. 

 

Rada Gminy przekazała skargę do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej.  

 

 

Ad. 16 porządku obrad 

Interpelacje i zapytania radnych 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że do Biura Rady nie wpłynęły interpelacje na piśmie, 

w związku z czym prosi o zgłaszanie zapytań.  

  

Radny Ireneusz Kucner zwrócił się z pytaniem o formę rozliczenia za wodę i ścieki  

dla Starego Polichna, w związku z podłączeniem do kanalizacji. Kto i w jaki sposób będzie 

rozliczał podliczniki na wodę wykorzystywaną do celów ogrodniczych oraz licznik dla wody 

spływającej do ścieków. Radny uzyskał informację z PWiK, że nie zajmują się tematem 

wody, bo jest to w gestii Spółki Wodnej, a kierownik Spółki Wodnej nie ma żadnego 

stanowiska, gdyż nikt z nim na ten temat nie rozmawiał. Radny zwraca się o podęcie 

stanowiska w tej sprawie, gdyż jak stwierdził na wiosnę zacznie się podlewanie i mieszkańcy 

zostaną z problemem. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem o cenę wody, czy jest ona taka sama 

 dla całej gminy, a jeżeli nie to jaka jest w Lipkach Wielkich w Gminnej Spółce. 

 

Radny Arkadiusz Witczak zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącego Rady, czy zamierza 

zrezygnować z funkcji członka Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa, oraz 

Przewodniczącego w Komisji Oświaty Kultury i Sportu. Radny zauważył, że do tej pory było 

dobrym zwyczajem, iż Przewodniczący Rady nie pełnił żadnych funkcji w Komisjach, 

chociażby dlatego, że jako Przewodniczący Rady jest osobą nadzorującą prace Komisji. 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że po ustaleniu nowego Statutu Gminy, będą prace nad 

składem komisji i wówczas zrzeknie się funkcji w komisjach. 

 

 

Radny Radosław Wawrzyniak  zastanawia się, co ma do tego nowy Statut Gminy 

 i po co jest ta zwłoka w czasie. Trudno, aby osoba nadzorująca i rozliczająca prace komisji 

oceniała sama siebie. 
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Przewodniczący Rady oświadczył, że nie ma bezpośredniej regulacji, która zmuszałaby  

Go do rezygnacji z tych funkcji. Nie jest to też zwłoka w czasie tylko uznał, że jeżeli będą 

zmieniane składy osobowe komisji, lub jeśli Rada zdecyduje, że te składy zostaną, to będzie 

to odpowiedni okres by podjąć takie działania.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się do Sekretarza Gminy w sprawie wyczyszczenia 

pracownikami CIS-u zapiaszczonej drogi powiatowej z Janczewa przez Czechów  

i do Gorzowa. Radna nadmieniła, że jako rada sołecka będą składać wniosek o zrobienie  

coś z tą drogą o jej wybudowanie, ale w związku z tym, że to jeszcze potrwa prosi  

o jej wyczyszczenie i zebranie zwałów piachu przerzuconych wcześniej na pobocze. 

 

Radny Tomasz Skrobański udzielił odpowiedzi w sprawie rozliczania wody. 

„Jeżeli mogę odpowiedzieć na pytania dotyczące rozliczania wody i współpracy między 

PWiK. Teraz się wypowiadam jako Kierownik Spółki Wodnej w Lipkach. Mamy umowę  

z PWiK na administrację siecią wodociągową w Starym Polichnie. Jeżeli chodzi o rozliczanie 

w PWiK za ścieki, a my za wodę, nie wiem na jakiej podstawie będzie na dzień dzisiejszy 

PWiK za ścieki. My oczywiście Państwa rozliczać za wodę będziemy jak do tej pory. 

Natomiast jeżeli chodzi o podwodomierze moje stanowisko jest takie, że my będziemy 

akceptować te wodomierze i rozliczać wodę, tak jak do tej pory to było. Natomiast jak sobie  

z tym poradzi PWiK tego nie mogę powiedzieć, nie jest to w mojej gestii. Jak to rozwiąże 

PWiK, myślę, że jakieś spotkanie będzie w tej kwestii. Słyszałem takie głosy, że PWiK  

nie będzie chciało tego respektować, tych podliczników, które mają być podlicznikami  

do podlewania ogródków.  Druga kwestia dotycząca pytania radnej Rajczyk. Jeżeli chodzi  

o taryfę na wodę to jesteśmy zobowiązani do 20 grudnia przedłożyć ją MG-6 celem 

akceptacji. Jest tu różnica, między terminem, który PWiK przekłada i który akceptuje MG- 6  

i nami. Natomiast jakaś drobna różnica będzie, jeżeli chodzi o ścieki będzie to na korzyść 

Gminy i Spółki Wodnej bo chcemy złożyć taką taryfę, w której kwota za m3 będzie 5,95 

netto, czyli będzie taniej za ścieki, natomiast za wodę będzie to 4,61 netto.  

My nie zmieniliśmy ceny wody, w stosunku do poprzedniego roku, czyli nie podnieśliśmy 

ceny wody i teraz kwestia jest jakby otwartej dyskusji czy Gmina czy Rada zgodzi  

się na dopłatę do tej wody. To będą groszowe sprawy, bo praktycznie ta różnica się zacier. 

My próbujemy nie podnosić tej ceny wody w celu wyrównania cen PWiK i nas i naszymi 

kosztami, związanymi z dystrybucją wody, ale jakaś tam drobna różnica może być. Teraz 

kwestia jest dyskusji czy będziemy podnosić, czy Rada uzna za stosowane to, żeby dopłacić 

do kubika wody, żeby była równo cenowo dla państwa mieszkających w Czechowie  

i załóżmy w Lipkach”.  

 

Radny Ireneusz Kucner chciałby wiedzieć odnośnie liczników, czy byłyby w kwestii Spółki 

Wodnej czy indywidualnie? Chodzi o wyjaśnienie i przymierzenie się, bo jeżeli 

indywidualnie, to każdy musiałby sobie kupić i zamontować. Wymaga to zaplombowania  

i wydania nowej książeczki. 

 

Radny Tomasz Skrobański w odpowiedzi: 

„Tak, teraz cały czas mówimy o licznikach na wodę, o podlicznikach. I teraz kwestia jest 

ustalenia, bo rozumiem, że część ludzi przy budowaniu kanalizacji będzie zakładała 

podliczniki, i takie pytania są. Musi być spotkanie, musimy to ustalić, czy będzie to przez 

PWiK nasze odczyty dotyczące podlicznika i licznika głównego, czy będzie to respektowane, 

żebyście Państwo też widzieli. Na razie my jesteśmy do odczytania i rejestrowania tych 

liczników i dla nas nie jest to problemem. Natomiast ciężko mi powiedzieć co powie PWiK, 

ale to jest jakby ewenement na tle sąsiednich gmin, że my administrujemy wodą, a gdzieś ktoś 

odprowadza ścieki.  
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Na pytania radnej Krystyny Rajczyk pan Tomasz Skrobański odpowiedział, że podwyżki 

wody nie ma. 

Wyjaśnił, że jest różnica czasowa w składaniu wniosku o zatwierdzenie taryfy, gdyż PWiK 

już tak jakby miało zatwierdzoną a Spółka Wodna składa do 20 grudnia i taryfa będzie 

wchodziła od 1 marca. 

 

Sekretarz Gminy wyjaśnił, że zgodnie z przepisami o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

 i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, jeżeli w ciągu 45 dni MG-6 nie zajmie stanowiska,  

to taryfa wejdzie po 75 dniach automatycznie.   

 

Odpowiedzi udzielone przez Wójta: 

Myślę, że tu zostały udzielone wszystkie odpowiedzi. Tylko bym się odniósł do pytania pani 

Ireny Furmańskiej na temat drogi. Znamy problem, ale problem jest, powiedziałbym,  

grubszego kalibru, dlatego, że Państwo wiecie najlepiej sami ile tych dróg szutrowych jest.  

W zasadzie każda droga szutrowa po dwóch miesiącach, czy trzech wymaga naprawy, 

dorównania. Niestety Unia Europejska i nasze państwo nie idzie w tym kierunku, żeby 

pieniądze przeznaczać na remonty dróg, to co powinno być w pierwszej kolejności robione, 

tylko dużo pieniędzy przeznaczają na projekty miękkie, które gdzieś się tam z czasem 

rozchodzą, nikt z tego nie ma wielkiej korzyści. Na infrastrukturę, która bezpośrednio  

jest potrzebna dla mieszkańców miast, wsi nie ma takich pieniędzy. Ale oczywiście  

nie usprawiedliwia nas to, żeby w tym kierunku nic nie robić, oczywiście sukcesywnie 

będziemy się starać by te drogi  remontować.  

 

 

Ad. 17 porządku obrad 

Informację i wolne wnioski.  

 

Przewodniczący Rady poinformował o piśmie, które otrzymał, z Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wszczęcia procedury względem uchwały Rady 

(treść w załączeniu). 

 

Radny Tadeusz Boczula poinformował, że w Jego miejscowości w Gralewie pani sołtys 

Arleta Cyran oraz rada sołecka zorganizowała Mikołajki dla dzieci, za co serdecznie dziękuje, 

gdyż organizacja była bardzo dobra, uczestniczyły prawie wszystkie dzieci i mieszkańcy byli 

zadowoleni. 

 

Wójt Gminy podziękował też wszystkim pozostałym sołtysom za organizacje zabaw, 

spotkań, gdyż o niektórych słyszał lub w nich uczestniczył i wie, że były udane. 

Podziękowania dla pani sołtys z Santoka i Lipek Wielkich. 

 

Radny Ireneusz Kucner złożył podziękowania za organizację Mikołajek sołtysowi  

ze Starego Polichna. 

 

Sołtys Lipek Małych Zbigniew Szabała zwrócił się o wycięcie suchych konarów ze starych  

topoli, co było obiecane w październiku i nie zrobione. 

 

Sołtys Płomykowa Grzegorz Jatczak zwraca się o dostarczanie uchwał sołtysom. 

W sprawie topoli uważa, że trzeba podjąć uchwałę o ich usunięciu z dróg i posadzeniu 

małych drzew. 
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Przewodniczący Rady wyjaśnił, że tematykę uchwał sołtysi otrzymują ze swoich 

miejscowości. Należy rozważyć, czy jest zasadne dostarczanie wszystkich uchwał, bo rodzi  

to papierologię. 

 

Sołtys Płomykowa Grzegorz Jatczak uważa, że sołtys i rada sołecka powinni wiedzieć 

przed sesją na temat pewnych spraw poruszanych na sesji. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że postara się, aby przynajmniej drogą elektroniczną 

umożliwić dostarczenie dokumentów. 

 

Wójt Gminy w odpowiedzi: 

„Temat wycinki. Nie wiem czy Państwo wiecie, że zostały usunięte topole w m. Płomykowo, 

przy drodze powiatowej. Tam stało około 20 drzew, w tej chwili są usuwane drzewa przy 

drodze powiatowej między Czechowem a Santokiem, ta ścieżka robi się bardziej przejrzysta  

i przejezdna. Robimy też  porządki z drzewami przy drogach gminnych. Ostatnio były  

w Polichnie przycinane drzewa. Do Lipek Małych też postaramy się jak najszybciej dojechać. 

Zgadzam się, topole były bardzo dawno temu sadzone i widzimy, że one się nie sprawdzają, 

bo dużo jest tych konarów suchych, ale nie dajmy się zwariować, bo wszystkich topól  

nie usuniemy, bo tego jest za dużo”.  

 

Sekretarz Gminy 

„Generalnie przy drogach gminnych decyzję na wycinkę drzew wydaje starosta, wystąpimy 

do Starosty o wycinkę drzew przy niektórych drogach gminnych, jak również poprosimy 

Starostę by wystąpił o wycinkę niektórych drzew przy drogach powiatowych, bo to wtedy 

Wójt wydaję decyzję. Oczywiście to wymaga uzgodnień z RDOŚ, ale to wszystko można 

przebrnąć. Natomiast później można zrobić na tej zasadzie, że rozpisalibyśmy przetarg  

na usunięcie tych drzew w zamian za uzyskany materiał. Największym problemem jest 

 to, że nas po prostu na to nie stać, żeby te drzewa wycinać, w tak dużej ilości. Będziemy się 

starać ten problem rozwiązać w ścisłej współpracy z sołtysami”.  

 

Radny Arkadiusz Witczak uważa za dobry pomysł, aby podpisać umowę z mieszkańcami, 

którzy chcieliby pozyskać drewno w zamian za posprzątanie na własną odpowiedzialność,  

bo wycinka drzew przez firmy specjalistyczne jest bardzo droga. Uważa, że trzeba pozbyć  

się starych topoli i posadzić drzewa wartościowe i zdrowe.   

 

Pani Halina Garczyńska wyjaśniła, że usunięcie topoli wymaga pozwolenia.  

„Obecnie powiat usuwa drzewa na swoich drogach powiatowych, my kończymy wycinkę 

około 80 drzew. Mamy zgodę, mamy wykonawcę, któremu płacimy.  Za teren całej gminy 

chciał 25 tyś., doszliśmy z Panem Wójtem do 15 tyś., z czego 4,5 tyś. są za drzewa, które 

wieś Janczewo dołożyła. Robimy to na bieżąco, na dzień dzisiejszy do końca roku. Jeżeli 

stwierdzimy, że u Pana są rzeczywiście zagrażające drzewa przy naszej drodze, poprosimy 

jakiegoś wykonawcę, żeby tam podjechał. Odnośnie przekazywania drzew dla osób 

fizycznych wyjaśniam, że Gmina może przekazać wycięte drzewo dla osoby fizycznej  

dla najbiedniejszych. Jest problem przekazania drzewa dla „normalnego Kowalskiego”, który 

ma normalne dochody. Zawsze sięgamy po opinię Ośrodka Pomocy Społecznej. Przykro  

mi bardzo, takie są przepisy i tak jest”.  

 

Sekretarz Gminy dodał, że przy drogach są grunty i trzeba mieć zgodę właścicieli gruntów, 

żeby na nie wejść. „Czasami jest konflikt, bo właściciel gruntu chce wyciąć, a nie zawsze 

uzyskuje na to zgodę i potem nie wpuszcza nikogo innego. Bardzo często są przewody 

elektryczne, frakcje. To jest bardziej złożone niż się pozornie wydaje, ale trzeba patrzeć 

indywidualnie i myślę, że będziemy mogli ten temat jakoś rozwiązać”.   
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Ad. 17 porządku obrad 

Zakończenie Sesji 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Santok zamknął obrady 

XV Sesji. 

 

Protokolant        Przewodniczący Rady 

 

Ewa Konieczna       Damian Kochmański 


