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Protokół XVI/2015 

z XVI Sesji Rady Gminy Santok 

z dnia 29 grudnia 2015r. 

 

 

Porządek posiedzenia dostarczony radnym w materiałach na sesje: 

 

I. Część uroczysta sesji. 

1. Otwarcie uroczystej sesji. 

2. Wręczenie medali z okazji jubileuszu 50-lecia małżeństwa.  

 

II. Część robocza sesji. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Informacja z działalności GOK, gminnych bibliotek i muzeum. 

6. Uchwała w sprawie uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2016:  

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej, 

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

c) dyskusja w tym: przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady, 

d) głosowanie uchwały budżetowej. 

7. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 2016 

2020. 

8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2015. 

9. Uchwała w sprawie uchwalenia aktu utworzenia samorządowej instytucji kultury 

Gminnego Ośrodka Kultury w Santoku. 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Informacje i wolne wnioski. 

12. Zamknięcie XVI Sesji Rady Gminy Santok.  

 

Część roboczą Sesji poprzedziło wręczenie medali za 50lat pożycia małżeńskiego. 

 

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 15 radnych.  

Lista obecności radnych i gości zaproszonych w załączeniu 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. 

 

Radna Irena Furmańska zauważyła, że nie dostała protokołu z XV Sesji Rady,  

na co Przewodniczący odpowiedział, że zaraz przejdzie do tego tematu. 
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Radny Piotr Goławski zaproponował dodanie punktu do porządku obrad dotyczącego opinii 

Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi na Wójta.  

 

Przewodniczący Rady oznajmił, że protokół z XV Sesji nie jest ukończony w związku  

z czym zawnioskował, żeby punkt ten przełożyć na kolejną sesję.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o wykreślenie z porządku obrad 

punktu 3 w sprawie przyjęcia protokołu z XV Sesji Rady Gminy Santok. Rada przyjęła 

wniosek jednogłośnie, 15 głosami za. 

Rada wyłączyła punkt 3 z porządku obrad Sesji Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o dodanie punktu do porządku obrad 

dotyczącego uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Santok. Rada przyjęła 

wniosek jednogłośnie, 15 głosami za. 

Rada włączyła punkt do porządku obrad Sesji Rady Gminy.  

 

Przewodniczący Rady po odczytaniu zmienionego porządku obrad, poddał  

go pod głosowanie.   

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie, 15 głosami za.   

 

Przyjęty porządek obrad ze zmianami: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

4. Informacja z działalności GOK, gminnych bibliotek i muzeum. 

5. Uchwała w sprawie uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2016  

a) Przedstawienie projektu uchwały budżetowej, 

b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

c) Dyskusja w tym: przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady, 

d) Głosowanie uchwały budżetowej. 

6. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 

2016-2020. 

7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2015. 

8. Uchwała w sprawie uchwalenia aktu utworzenia samorządowej instytucji 

kultury-n Gminnego Ośrodka Kultury w Santoku. 

9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Santok. 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Informacje i wolne wnioski. 

12. Zamknięcie XVI Sesji Rady Gminy Santok.  

 

Ad. 3 porządku obrad 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym 

 

Wójt Gminy poinformował, że między 18 a 22 grudnia brał udział w spotkaniach przed 

wigilijnych organizowanych przez rady sołeckie i sołtysów oraz w jasełkach organizowanych 

przez szkoły. Złożył podziękowania za organizację tych wszystkich spotkań.   

Ponadto poinformował o spotkaniach w których uczestniczył a mianowicie: 

 21 grudzień udział w posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa, 

 21grudzień spotkanie w Rüdersdorf w sprawie omówienia prac związanych  

z budową Mariny w Santoku, 

 22 grudzień posiedzenie w Komisjach Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji 

Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa, 
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 28  grudzień spotkanie w MG-6, na którym był omawiany efekt środowiskowy.  

Wójt przedstawił stopień realizacji podłączeń mieszkańców do kanalizacji.  

W miejscowości Santok wynosi ona 20%, w Janczewie 30%, a w Starym Polichnie 

17%. 

 

 

Ad. 4 porządku obrad 

Informacja z działalności GOK, gminnych bibliotek i muzeum 

 

Informacje z działalności GOK i gminnych bibliotek przedstawiła Dyrektor Gminnego 

Ośrodka Kultury w Santoku, pani Lilianna Brzeska-Kudełka.  
 

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

 

Przewodniczący Rady Damian Kochmański (Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury 

i Sportu) przedstawił pozytywną opinię Komisji.   

 

Radny Tadeusz Boczula stwierdził, że z wypowiedzi pani Dyrektor GOK  

jak i Przewodniczącego Komisji Budżetowej wynika, że z pracą GOK na terenie gminy nie 

jest tak źle. Zauważył, że w działalność kulturalną angażuje się wiele innych osób, wyróżnił 

zwłaszcza Sekretarza Gminy, pana Pawła Pisarka. Podkreślił, że odbyły się 2 duże imprezy 

 z takim rozmachem jakiego nie było przez ostatnich kilka lat, dlatego wszystkim którzy 

angażują się w życie kulturalne i społeczne należą się słowa uznania. Podziękował pani 

Dyrektor GOK za pracę oraz zaangażowanie które wkłada w pracę w Gminnym Ośrodku. 

Wspomniał o uchwale, która będzie omawiana na dzisiejszej sesji, w sprawie utworzenia 

samorządowej instytucji kultury i oczekuje, że dzięki dyskusji na ten temat, będzie mógł 

wyciągnąć dodatkowe wnioski.  

  

Radny Radosław Wawrzyniak odniósł się do słów radnego Boczuli i zauważył, że nie jest 

do końca tak, że nikt nie ma uwag do działania GOK. Według Jego oceny Gminny Ośrodek 

funkcjonuje źle. Przytoczył przykład funkcjonowania GOK w gminie Kłodawa, gdzie  

w okresie wakacyjnym odbywa się 18 imprez, trzy razy więcej niż w gminie Santok przez 

cały rok. Dodał jednak, że Jego słów nie należy uznawać jako złośliwość, ale jako wskazówki 

na przyszłość.  

 

Wobec braku dalszych uwag, Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku 

obrad.  

 

Ad. 5 porządku obrad 

Uchwała w sprawie uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2016  

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak. 

 

Przewodniczący Rady zauważył, że przy omawianiu uchwały przez Skarbnika zostały 

ominięte działy 801 i 851, w związku czym zadał pytanie, czy radni mają jakieś pytania  

do tych działów. Wobec braku pytań Przewodniczący przeszedł do odczytania opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej (treść w załączeniu).   

 

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

 

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

 

 

Radny Tadeusz Boczula uważa, że uchwała budżetowa jest jedną z najważniejszych uchwał 

w ciągu roku, gdyż ukierunkowuje plan dochodów i wydatków na cały rok. Przypomniał,  

że zgodnie ze słowami Przewodniczącego Komisji Budżetowej, budżet będzie i może  

być modyfikowany w ciągu roku. Oznajmił, że w przyszłorocznym budżecie nastąpi wzrost 

planowych inwestycji poprzez realizację programów unijnych.  

Wspomniał, że z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych środki posłużą na przedszkola, 

na jedną szkołę i jest zawiedziony tym, że nie będzie między innymi modernizacji sali  

w Gralewie. Radny zarzucił Wójtowi, że przy wyborze sołtysa Wójt deklarował,  

iż ta inwestycja będzie realizowana, mimo iż wiedział wówczas o tym, że nie będzie.  

Radny zauważył, że koszty gminy przeznaczane na oświatę będą rosnąć z powodu 

zwiększenia bazy dydaktycznej na terenie gminy. Zastanawia się też nad udziałem  

w dochodach od osób fizycznych, gdzie Skarbnik zaplanował o ponad 1 mln wzrostu i prosi  

o wyjaśnienie Skarbnika w tym względzie.  

Oznajmił, że w przypadku podatku rolnego nie nastąpiła poprawa warunków dla rolników, 

gdyż nie zostali oni objęci obniżkami cen podatków. Radny przypomniał, że wnosił na sesji, 

na której były podejmowane uchwały podatkowe, aby Rada uzupełniła porządek obrad 

o podjęcie uchwały w sprawie podatku rolnego, co zostało odrzucone.  

Radny zaproponował, że w przypadku braku akceptacji wniosku przez PROW  w sprawie 

budowy drogi w Gralewie, środki te zostawić w tej miejscowości, gdyż jest tam wiele 

potrzeb, m.in. radny wymienił potrzebę realizacji chodnika przy drodze wojewódzkiej 

prowadzącej do szkoły w Santoku, renowację ogrodzenia przy cmentarzu i zagospodarowanie 

dawnej części poniemieckiej, realizacje chodnika od plebanii do przystanku. 

Radny na zakończenie swojej wypowiedzi stwierdził, że wg Niego budżet na 2016 rok 

wydaje się lepszy niż z 2015r., gdyż zakłada nowe inwestycje i jeśli uda się pozyskać środki 

zewnętrzne to będzie bardzo dobry. 

 

Przewodniczący Rady poprosił, by kwestie związane z miejscowościami poruszać  

na poszczególnych komisjach.  

 

Wójt Gminy zgodził się z problemami zgłoszonymi przez radnego Boczulę, jednak 

zauważył, że nawet wyższy budżet nie zaspokoi potrzeb wszystkich radnych i rad sołeckich. 

Oświadczył, że na zebraniu wiejskim w Gralewie nie wiedział, że sala wiejska  

z tej miejscowości nie zostanie objęta termomodernizacją, z powodu braku wystarczających 

funduszy, jednak dodał, że w przypadku niższych kosztów będzie możliwość realizacji 

inwestycji zarówno w Gralewie jak i w przedszkolu w Wawrowie. Jego zdaniem budżet  

nie jest zachowawczy, gdyż są zabezpieczone środki na dokumentację, na wkład własny i daje 

to gwarancję o możliwość starania się o środki unijne. Dodał, że główna realizacja 

planowanych przedsięwzięć wypadnie na rok 2017.  

 

Radny Stanisław Tokarski wyjaśnił dlaczego użył słowa  budżet zachowawczy. W Jego 

opinii gmina oczekuje na fundusze unijne, na realizację przedsięwzięć i zauważył,  

że własnych inwestycji Gmina nie planuje. Użył także słowa prorozwojowy, gdyż  

w przypadku wpłynięcia wszystkich środków unijnych, na terenie gminy będzie duża 

realizacja przedsięwzięć.  
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Radny Tadeusz Boczula zwrócił honor Wójtowi sugerując mu wcześniejsze kłamstwo  

w sprawie sali w Gralewie.  

 

Skarbnik Gminy odnosząc się do wypowiedzi radnego Boczuli o wpływy z podatku 

dochodowego od osób fizycznych odpowiedział, że kwota wpływów jest określana  

w informacji ministra finansów wskaźnikowo i należało przyjąć taką wartość do projektu 

budżetu na rok 2016. Były one ogłoszone pod koniec września, i trzeba poczekać na kolejne 

informacje z Ministerstwa Finansów. Uzupełniając wypowiedź Wójta odnośnie 

termomodernizacji, przedstawił łączny koszt wykonania tej inwestycji i koszt dotacji  

w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wyjaśnił, że z powodu  

nie wystarczających środków nie jest możliwe złożenie większej ilości wniosków, jednak  

w przypadku oszczędności, wnioski takie można będzie złożyć dopiero w drugim terminie.  
 

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

głosowanie:  

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy 

Santok na rok 2016 głosami: 

15 za uchwałą, 0 przeciw, 0 wstrzymujące. Obecnych na sesji 15 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XVI/113/15 stanowi załącznik do protokołu. 

  

Wójt Gminy podziękował radnym za przyjęcie uchwały budżetowej, co oznacza obdarzenie 

zaufaniem Wójta i Jego pracowników i zapowiedział starania w realizacji planowanego 

budżetu.   

 

Ad. 6 porządku obrad  

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 2016-2020. 

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak. 

 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej  

(treść w załączeniu).  

 

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

 

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

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej gminy Santok na lata 2016-2020 głosami: 

15 za uchwałą, 0 przeciw, 0 wstrzymujące. Obecnych na sesji 15 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XVI/114/15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady na wniosek radnego Stanisława Tokarskiego ogłosił 10 minutową 

przerwę w obradach Rady Gminy, w celu spotkania Komisji Budżetu Gospodarki  

i Rolnictwa. 

 

Ad. 7 porządku obrad 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2015 
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Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak. 

 

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

 

Przewodniczący Rady 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: 

15 za uchwałą, 0 przeciw, 0 wstrzymujące. Obecnych na sesji 15 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XVI/115/15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 8 porządku obrad 

Uchwała w sprawie uchwalenia aktu utworzenia samorządowej instytucji kultury 

Gminnego Ośrodka Kultury w Santoku 

 

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Paweł Pisarek. Przedstawił poprawki naniesione 

do statutu, które stanowią załącznik do protokołu.  

 

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

 

Radny Tadeusz Boczula stwierdził, że jest to ważna uchwała, gdyż zmienia podstawę 

prawną funkcjonowania kultury na terenie gminy Santok. W Jego opinii na spotkaniu  

radnych z dyrektorami instytucji kultury z Kłodawy i Strzelec Krajeńskich, forma  

ich funkcjonowania niewiele wnosiła i przypomniał, że GOK działał już jako instytucja 

samodzielna, jednak powrócił do działalności działu budżetu gminy, z powodu braku środków 

na takie zarządzanie. Jest sceptycznie ustosunkowany do zmiany, jednak ma nadzieję, że będą 

one korzystne.   

 

Radny Stanisław Tokarski oznajmił, że na Komisji Budżetu głosował przeciw i ma duże 

wątpliwości dla powstania tej instytucji. Przytoczył spotkanie z dyrektorami innych instytucji 

kultury i oznajmił, że w Strzelcach funkcjonowało to dobrze, jednak w gminie Kłodawa, 

zbliżonej do gminy Santok, miał już inne wrażenie. W Jego opinii powołanie Instytucji 

kultury zwiększy budżet, dyrektor będzie się musiał zaopatrzyć w księgową, kadrową oraz 

będzie musiał być menadżerem. Zauważył, że przy organizacji dużych imprez angażują  

się pracownicy Urzędu, jednak nie wiadomo jak to będzie funkcjonowało później. Radny 

zastanawia się o koszty jakie będzie ponosił Urząd w przyszłości, czy zatrudnienie znajdą 

ludzie pracujący już w GOK i co będzie ze świetlicami. Nie wie jakie obiekty zostaną 

przekazane pod zarządzanie GOK, ma wiele pytań odnośnie organizacji pytań i pobierania  

za nie opłat. Radny ma duże wątpliwości, żeby nie trzeba było ponosić kosztów. Uważa,  

że gmina Santok jest za mała na funkcjonowanie instytucji kultury oraz, że jest za blisko 

Gorzowa.  

 

Radna Irena Furmańska zauważa, że czasy się zmieniły i w Jej opinii, gdy przyszły 

dyrektor przedstawi program działania, Wójt go zatwierdzi, to będzie sprawowana kontrola 

nad tym. Uważa, że pomysły i operatywność przyszłego dyrektora spowoduje,  

że w niedługim czasie instytucja kultury w Santoku dorówna poziomowi tej w Kłodawie.  
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Radny Tomasz Skrobański zaproponował, by Sekretarz bądź Wójt rozwiali wątpliwości 

radnych dotyczących kwestii finansowania GOK.  

 

Sekretarz Gminy zauważył, że toczy się dyskusja w sferze finansowej i personalnej. Jego 

zdaniem praca instytucji kultury nie może polegać w oparciu o pracowników 

administracyjno-gospodarczych, musi odbywać się działalność merytoryczna. Deklaruje  

ze swojej strony angaż pracowników Urzędu w organizację imprez, gdyż pozwoli  

to zaoszczędzić środki finansowe. Trzeba dostosować formy, dostępność imprez do potrzeb 

mieszkańców, aby w każdym sołectwie coś się działo, zaangażować i zintegrować 

mieszkańców. W konkursie ogłoszonym na dyrektora, Sekretarz poinformował,  

że podstawowym kryterium wyboru, będzie zaprezentowanie koncepcji działania GOK, 

bibliotek i funkcjonowania świetlic. Dodał, że Urząd nie zdejmie z siebie obowiązku 

zarządzania obiektami, gdyż gmina nie straci tytułu własności do nieruchomości, gdyż 

przekazuje je tylko w użytkowanie. Nie potrafi jednak przewidzieć kosztów funkcjonowania 

instytucji, gdyż organizator, w tym przypadku Urząd może nałożyć oczekiwania i wykonanie 

określonych zadań, które trzeba będzie odpowiednio finansować. Oświadczył, że nie jest 

 to osobisty przytyk dla obecnych pracowników GOK. Uważa, że trzeba obdarzyć  

się zaufaniem i wytworzyć mechanizmy wzajemnej kontroli. Sekretarz dopełnił wypowiedź, 

oznajmiając, że instytucja kultury może zarabiać, jednak nie oznacza to, że musi. Może ona 

organizować działalność w oparciu o pewne usługi, które będzie świadczyła odpłatnie,  

ale nie ma obowiązku tego robić.  

 

Radny Arkadiusz Witczak zauważa, że nie ma się czego bać, a powołanie instytucji kultury, 

w Jego opinii usprawni i polepszy funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury.  

 

Wobec braku dalszych pytań bądź uwag, Przewodniczący poddał uchwałę z naniesionymi 

poprawkami, przedstawionymi przez Sekretarza pod głosowanie:  

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 

13 za uchwałą, 2 przeciw, 0 wstrzymujące. Obecnych na sesji 15 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XVI/116/15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 9 porządku obrad 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Santok 

 

Radny Piotr Goławski (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) przedstawił opinię Komisji 

Rewizyjnej dotyczącej skargi na Wójta Gminy Santok (treść w załączeniu).  

 

Radna Irena Furmańska powtórzyła swoją uwagę z poprzedniego posiedzenia sesji,  

że skarga nie była poprowadzona zgodnie z przepisami i już na początku powinna być 

przekazana do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej. W Jej opinii nie ma żadnej winy ze strony 

Wójta i Sekretarza, a obowiązków nie dopełnił ówczesny Przewodniczący. Radna jest  

za opinią Komisji Rewizyjnej, ale brakuje Jej spojrzenia na skarżącego, gdyż uważa,  

że powinien on być obecny na posiedzeniu Komisji. Poinformowała, że skarżący informację  

o posiedzeniu Komisji dostał z 4 godzinnym opóźnieniem względem rozpoczęcia obrad. Jest 

przekonana, że takie spojrzenie spowoduje napływ kolejnych skarg i jest zawiedziona tym,  

że Komisja Rewizyjna nie poszła w kierunku załatwienia sprawy do końca, aby przeciąż 

roszczeniowy sposób działania skarżącego. 
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Radny Piotr Goławski (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) zauważył, że ciężko jest 

mówić o jakiekolwiek winie, i nawet jakby skarga od razu trafiła do Komisji Rewizyjnej nie 

ma ona podstaw prawnych, aby się tą sprawą zająć. Zauważył, że skargi były datowane  

na lata już 2011 i w Jego opinii spotkanie ze skarżącym nie wniosłyby nic do rozstrzygnięcia 

sprawy.  

 

Przewodniczący Rady nadmienił, że skarżący uzyskał informację o posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej oraz Sesji Rady Gminy.  

 

Radny Tadeusz Boczula oświadczył, że radna Furmańska jak zwykle nie podziela opinii 

prawnej, gdyż w uzasadnieniu o nie przekazaniu skargi do Komisji Rewizyjnej oparł  

się na opinii radcy prawnego. Uważa, że zarzuty względem byłego Przewodniczącego  

są bezzasadne.   

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że błąd radnego Boczuli jako Przewodniczącego 

polegał na bezprawnej odpowiedzi do skarżącego.  

 

Radny Radosław Wawrzyniak oświadczył, że za pracę pracowników odpowiada Wójt 

 i dla Niego nie jest przekonywujący argument, że to pracownik nie dopełnił obowiązków.  

 

W wyniku braku dalszych pytań bądź uwag, Przewodniczący poddał uchwałę  

pod głosowanie:  

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 

11 za uchwałą, 0 przeciw, 4 wstrzymujące. Obecnych na sesji 15 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XVI/117/15 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik  

do protokołu. 

 

 

Ad. 10 porządku obrad 

Interpelacje i zapytania radnych 

 

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

w związku z czym prosi o zgłaszanie pytań.  

 

Radny Tadeusz Boczula poinformował, że należy podjąć działania w związku  

z opuszczonym gospodarstwem przy drodze wojewódzkiej, gdyż istnieje zagrożenie 

zawalenia tego obiektu. Przy okazji wspomniał również o konieczności rozebrania budynku 

naprzeciwko dawnego domu ludowego.   

 

Radny Tomasz Helicki oznajmił, że jest nowy właściciel tej działki i podjął on odpowiednie 

działania w celu zabezpieczenia budynku.  

 

Radna Irena Furmańska przypomniała, że Koleje Państwowe w dalszym ciągu  

nie rozebrały budynków kolei stanowiących zagrożenie.  

 

Radny Arkadiusz Witczak zgłosił problem nienależycie wykonanych prac związanych  

z czyszczeniem pod słupami linii energetycznych. Poinformował, że po pracach zostało pełno 

odpadów z wyciętych konarów, które rzutują na wizerunek wsi.  
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Radny Radosław Wawrzyniak uzupełniając wypowiedz radnego Witczaka dodał,  

że podczas tych prac został uszkodzony przystanek w Lipkach Wielkich i poprosił,  

aby wystąpić do ENEI, prawdopodobnego wykonawcy robót, w celu naprawy przystanku.  

 

Odpowiedzi udzielone przez Wójta: 

 Oczywiście, jeżeli chodzi o ten dom co się rozpada, wyślemy kogoś od nas z działu 

budownictwa, żeby zainteresował się i będziemy wiedzieć, czy ktoś już z nowych 

właścicieli tymi pracami się zajął.  

 Pani Ireno, pani pismo dostała z Kolei. My będziemy interweniować i dzwonić.  

 Jeżeli chodzi o oczyszczenie tych krzaków to musimy zadzwonić i dowiedzieć się kto 

to robił, najprawdopodobniej, jeżeli to przy słupach energetycznych to ENEA i żeby 

ewentualnie poprawili. 

 

Ad. 11 porządku obrad 

Informację i wolne wnioski 

 

Przewodniczący Rady poinformował, o otrzymaniu dwóch pism: 

- Pierwsza do Przewodniczącego Rady od rady sołeckiej z miejscowości Górki. 

Przewodniczący odczytał treść pisma (treść w załączeniu) i oznajmił, że w Biurze Rady  

lub bezpośrednio u Niego można otrzymać ksero dokumentu.  

Oświadczył, że w porozumieniu z Wójtem została sformułowana odpowiedź, którą przytoczył 

(treść w załączeniu).  

 - Druga do Przewodniczącego Rady z Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Zielonej Górze o stwierdzeniu nieważności uchwał. Przewodniczący odczytał treść pisma 

(treść w załączeniu).   

 

Sołtys m. Płomykowo pan Grzegorz Jatczak zadał pytanie jak będzie wyglądało 

zarządzanie salami wiejskim, które do tej pory należały do sołtysów i rad sołeckich.  

 

Sekretarz Gminy poinformował, że te kwestie będą regulowane indywidualnie  

z poszczególnymi sołectwami. W styczniu podczas spotkania z sołtysami problem ten będzie 

jednym z przedmiotów dyskusji.  

 

Radny Jerzy Stępień podziękował Wójtowi za szybką reakcję i zrealizowanie zadania, jakim 

była wiata i przystanek na stacji kolejowej w Santoku.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zapytała Sekretarza o kwestią związaną z wywiezieniem worków 

z odpadami w Wawrowie.  

 

Sekretarz udzielił odpowiedzi, że pan Paweł Żelazny dostał polecenie się tym zająć,  

jak również pracownicy PWiK dostali kontakt w celu skontaktowania się z radną.  

 

Wójt Gminy poinformował, że rozmawiał w kwestii wywozu ziemi z panem                 , 

który zobowiązał się tego dokonać i nie może odpowiadać za to, że nie zostało to wykonane.  

 

Wójt poinformował, że z dniem 31grudnia będzie pożegnanie pana Józefa Szurgota, który 

odchodzi na emeryturę.  

„Zaprosiliśmy go na dzisiejszą sesję, niestety się rozchorował i nie mógł przybyć. Chciałem 

publicznie podziękować panu Szurgotowi, bo naprawdę byłem bardzo zadowolony z Jego 

pracy, okazał się człowiekiem merytorycznym, zawsze w urzędzie był pierwszy. To co 

zaplanował, miał skrupulatnie wszystko zapisane i realizował. Oczywiście znajdą się osoby, 

które stwierdzą, że nie wywiązywał się ze swoich zadań tak jak należy, ale musimy wziąć pod 
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uwagę, że jest to najbardziej odpowiedzialne  i ciężkie stanowisko, gdzie to się wiąże ze 

sprawami inwestycji, remontów i zawsze to budzi kontrowersje, i jakieś problemy. Natomiast 

bardzo miło mi się z panem Szurgotem pracowało i życzę mu, żeby odpoczął sobie na tej 

zasłużonej emeryturze. Poprosił mnie też żebym Państwa powiadomił, że o 12 godzinie 31 

grudnia w naszym urzędzie stawia kawę i ciasto i zaprasza każdego chętnego kto by chciał się 

na chwilę z panem Szurgotem spotkać i podziękować.  

Na zakończenie Wójt złożył wszystkim życzenia z okazji końca roku i życzenia na Nowy 

Rok.  

 

Przewodniczący Rady także złożył życzenia na Nowy Rok. 

 

Ad. 12 porządku obrad 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XVI Sesji.   

 

Protokolant        Przewodniczący Rady 

 

Ewa Konieczna       Damian Kochmański 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


