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Protokół XVIII/2016 

Z XVIII Sesji Rady Gminy 

Santok 

10 marzec 2016r. 

 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy Santok.  

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Przedstawienie plany pracy Rady Gminy Santok na 2016r. 

6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnych na 2016r.  

7. Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Santok  

na 2016r. 

8. Uchwała w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Santok na lata 2015-2016”. 

9. Uchwała w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Santok 

na lata 2015-2020”. 

10. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz 

umieszczenia w pasie drogowym reklam, urządzeń infrastruktury technicznej  

i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania lub ruchem 

drogowym na drogach kategorii gminnej.  

11. Uchwała w sprawie zmiany wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2016. 

13. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok obręb 

Janczewo dla działek o nr ewidencyjnym gruntów 231/1, 232/2, 232,3. 

14. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 

Jastrzębnik. 

15. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 

Gralewo.  

16. Uchwała w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej  

w obrębie Gralewo. 

17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 

18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 

19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 

20. Interpelacje i zapytania radnych. 

21. Informacje i wolne wnioski. 

22. Zamknięcie XVIII Sesji Rady Gminy Santok.  

 

 

Ad.1 porządku obrad 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 

 

Otwarcia XV Sesji Rady Gminy Santok o godz. 10
00

 dokonał Przewodniczący Rady Gminy 

Santok Damian Kochmański stwierdzając, że skład Rady na dzisiejszym posiedzeniu 

wynosi 15 radnych.  

Lista obecności radnych i gości zaproszonych w załączniku do protokołu.  

 

 

Ad. 2 porządku obrad 

Ustalenie porządku obrad 
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Przewodniczący poinformował, że radni mieli możliwość zapoznania się z proponowanym 

porządkiem obrad w materiałach dostarczonych na sesję. Dodał, że nastąpiły zmiany  

w postaci dodania 3 punktów do porządku obrad: 

20. Uchwała w sprawie sprzedaży udziałów w nieruchomości zabudowanej położonej  

w miejscowości Lipki Wielkie. 

21. Uchwała w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Santok nieruchomości 

zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych. 

22. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiu bezdomności na terenie Gminy Santok na rok 2016”.  

 

Przewodniczący Rady zadała pytanie radnym czy mają jakieś uwagi do proponowanych 

zmian. Wobec braku uwag poddał pod głosowanie dodanie 3 punktów do porządku obrad. 

Rada jednogłośnie przyjęła dodanie 3 punktów do porządku obrad.  

 

Radna Irena Furmańska zauważyła, że w punkcie 13 porządku obrad: „Uchwała  

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok obręb Janczewo dla działek  

o nr ewidencyjnym gruntów 231/1, 232/2, 232/3”, brakuje dwóch nr działek  

o nr ewidencyjnym: 232/1 i 235/1. Przewodniczący Rady poprosił o dopisanie ich do projektu 

uchwały.  

 

W wyniku braku dalszych uwag Przewodniczący Rady poddał zmieniony porządek obrad pod 

głosowanie.  

 

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie, 15 głosami za.   

 

Przyjęty porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy Santok.  

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Przedstawienie plany pracy Rady Gminy Santok na 2016r. 

6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnych na 2016r.  

7. Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Santok  

na 2016r. 

8. Uchwała w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Santok na lata 2015-2016”. 

9. Uchwała w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Santok 

na lata 2015-2020”. 

10. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz 

umieszczenia w pasie drogowym reklam, urządzeń infrastruktury technicznej  

i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania lub ruchem 

drogowym na drogach kategorii gminnej.  

11. Uchwała w sprawie zmiany wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2016. 

13. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok obręb 

Janczewo dla działek o nr ewidencyjnym gruntów 231/1, 232/2, 232/3, 232/1 i 235/1. 

14. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 

Jastrzębnik. 
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15. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 

Gralewo.  

16. Uchwała w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej  

w obrębie Gralewo. 

17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 

18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 

19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 

20. Uchwała w sprawie sprzedaży udziałów w nieruchomości zabudowanej położonej  

w miejscowości Lipki Wielkie. 

21. Uchwała w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Santok nieruchomości 

zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych. 

22. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiu bezdomności na terenie Gminy Santok na rok 2016”.  

23. Interpelacje i zapytania radnych. 

24. Informacje i wolne wnioski. 

25. Zamknięcie XVIII Sesji Rady Gminy Santok.  

 

 

 

Ad. 3 porządku obrad 

Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy Santok 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół został wysłany do radnych pocztą 

elektroniczną, jak również jest wyłożony do wglądu na dzisiejszej sesji. Zadał pytanie  

czy są jakieś uwagi do protokołu.  

 

W wyniku braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  

z XVII Sesji Rady Gminy Santok, który przyjęto jednogłośnie, 15 głosami za.  

 

 

Ad. 4 porządku obrad 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym 

 

Wójt oznajmił, że ostatnia Sesja Rady Gminy odbyła się 11 lutego. Poinformował  

o spotkaniach w których uczestniczył: 

 16 luty spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury w Santoku z przedstawicielami  

z Komendy Miejskiej Policji z mieszkańcami, na którym był omawiany stan 

bezpieczeństwa gminy. Wójt oznajmił, że gmina jest w miarę bezpieczeństwa,  

a najczęściej są łamane przepisy ruchu drogowego, jest to największy problem 

związany z przebiegającą przez gminę drogą 158. 

 18 luty spotkanie z jubilatami z Czechowa z okazji 60 rocznicy ślubu. 

 19 luty spotkanie w Urzędzie Miasta w Gorzowie w sprawie ZIT na którym omawiano 

zaawansowanie prac związanymi z termomodernizacjami. 

 19 luty wystawa w Muzeum w Gorzowie- Santok Prawobrzeżny, na którym 

prezentowano eksponaty odkryte podczas budowy sieci kanalizacyjnej w Santoku. 

 23 luty Zgromadzenie Związku Celowego MG-6, gdzie omówiono efekt ekologiczny 

oraz obniżono składkę członkowską, która wynosi obecnie 2zł. Wójt przedstawił 

procentowe wykonanie przyłączy w poszczególnych miejscowościach: Stare Polichno 

56%, Santok 47%, Janczewo 53%. Apeluje do wszystkich o podłączenie, gdyż będą 

przeprowadzane kontrole z PWiK. 

 24 luty w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie Zarządu Powiatowego 

Ochotniczych Straży Pożarnych gdzie nastąpiło wybranie jednostki kwalifikującej  
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się do dopłaty do samochodu strażackiego w ramach funduszy europejskich. Została 

wybrana Gmina Lubiszyn.  

 29 luty posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa. 

 4 marzec pierwsze spotkanie gminne z przedsiębiorcami. 

 7 marzec spotkanie Euroregionu w związku z wyborem nowego członka Komisji 

Rewizyjnej, którym została pani Wójt Kłodawy Anna Mołodciak. 

 08 marzec spotkanie z okazji Dnia Kobiet, Wójt złożył życzenia z okazji tego dnia. 

 

Wójt wspomniał pokrótce o Programie 500+ i poinformował, że w razie pytań do dyspozycji 

jest pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Irena Dziubałtowska. Poinformował,  

że do wykonania zadań związanych z Programem zostanie zatrudnionych dwóch 

pracowników, informatyk oraz dodatkowo dwie pracownice OPS do przyjmowania 

wniosków, które będą przyjmowane przez pierwszy miesiąc w godzinach od 7 do 18. Można 

je również złożyć internetowo. Wójt poinformował o Konwencie Sołtysów w Mironicach  

i Konferencji w Muzeum w Gorzowie, na temat której wypowie się Sekretarz. Oznajmił,  

że został zwrócony podatek VAT za budowę oczyszczalni w Lipkach Wielkich- 394tyś 950zł, 

zostały rozliczone środki z Powiatem dotyczące budowy pętli autobusowej w Wawrowie- 

48tyś zł, oraz z Euroregionem z Dni Grodu Santok w kwocie 50tyś zł.  

Złożył podziękowania za organizacje spotkania z przedsiębiorcami Sekretarzowi Pawłowi 

Pisarkowi, a za zwrócony podatek VAT Wójt podziękował Zastępcy Bogumiłowi 

Ciborskiemu, który tą sprawą zajmował się od początku.  

Wójt powiadomił, że pani Bogumiła Popkowska rozwiązuje umowę z Urzędem Gminy  

i podziękował za wspólną pracę, Jej profesjonalizm oraz pomoc w każdej sytuacji.  

 

Pani Bogumiła Popkowska podziękowała za rok wspólnej pracy, za współprace z sołtysami, 

z Radą oraz Urzędem. Zapewniła, że w razie potrzeby będzie się starała pomóc. 

 

Przewodniczący Rady oznajmił, że wszyscy radni wraz z Przewodniczącym dołączają  

się do życzeń wszelkiej pomyślności dla Pani Popkowskiej i dziękują za współpracę.  

 

Sekretarz Gminy Santok Paweł Pisarek poinformował o odbywającej się w dniu 11 marca 

2016r. o godz. 13 w Muzeum przy ulicy Warszawskiej Konferencji pod tytułem „Czy Gmina 

Santok może stymulować rozwój miasta Gorzowa i Powiatu Gorzowskiego” pod patronatem 

Starosty Gorzowskiego pani Małgorzaty Domagały oraz Rektora Uniwersytetu Artystycznego 

w Poznaniu. Konferencję organizuje wspólnie Uniwersytet Artystyczny, Muzeum Lubuskie  

i Gmina Santok, na której będą pokazywane m.in. prace dyplomowe poświęcone 

wykorzystaniu w różnych aspektach architektonicznych przestrzeni Santoka i propozycji 

rozwoju Santoka jak również regionu najbliższego w oparciu o walory przyrodnicze  

i historyczne oraz wystawa prac związana z Konferencją.  

 

 

Ad. 5 porządku obrad 

Przedstawienie planu pracy Rady Gminy Santok na 2016r 

 

Plan pracy Rady Gminy Santok na 2016r. przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.  

 

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają jakieś uwagi do przedstawionego planu 

pracy Rady Gminy.  

 

Radna Irena Furmańska zapytała z jakiego okresu ma być sporządzona informacja  

z zakresu wykonania zadań inwestycyjnych. 

 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że będzie to informacja za pierwszy okres 2016 roku.  
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Radna Irena Furmańska zwróciła uwagę, aby wprowadzić punkt - Opracowanie planu 

pracy na 2017 rok, w IV kwartale.  

 

Radny Tadeusz Boczula stwierdził, że plan pracy odzwierciedla wszystkie zagadnienia, 

które w przeciągu roku i poprzednich latach występowały. Zwrócił uwagę, że w poprzednich 

kadencjach była informacja Przewodniczącego Rady z rocznej realizacji planu pracy. Dodał 

jednak, że w związku ze zmianami przewodniczących w okresie roku 2015 rozumie,  

że stanowiło to pewne utrudnienie. Radny uważa, że w przyszłości warto przyjąć zasadę,  

że Przewodniczący Rady oraz Przewodniczący Komisji Rady przy przedstawianiu planu 

pracy na nowy rok informują o rocznej realizacji z poprzedniego roku. Radny poinformował, 

że w poprzednich kadencjach takie informacje składali także Przewodniczący poszczególnych 

Komisji Rady i proponuje, aby taki zapis znalazł się w porządku obrad pierwszej sesji 

następnego roku. 

  

Przewodniczący Rady stwierdził, że uwaga Radnego Boczuli jest cenna i przychyla  

się do niej na przyszłość oraz, że przychyla się do wniosku Radnej Ireny Furmańskiej  

w kwestii wprowadzenia punktu - Opracowanie planu pracy na 2017 rok. 

 

Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie 

proponowanego planu pracy Rady Gminy na rok 2016.  

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy przyjęła plan pracy Rady Gminy: 

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

 

 

Ad. 6 porządku obrad 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnych na 2016r.  

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Goławski. 

 

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

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 

14 za uchwałą, 0 przeciw, 0 wstrzymujące. Obecnych podczas głosowania 14 radnych. 

 

Nieobecny w momencie głosowania radny Arkadiusz Witczak. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XVIII/121/16 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 7 porządku obrad 

Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Santok na 2016r. 

 

Plan Pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa przedstawił Przewodniczący Komisji 

Stanisław Tokarski.  

 

Plan pracy Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa przedstawił Przewodniczący Komisji 

Ireneusz Kucner.  

 

Plan pracy Oświaty, Kultury i Sportu przedstawił Przewodniczący Komisji Damian 

Kochmański.  
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Radna Irena Furmańska zauważyła, że opracowanie planu pracy na 2017rok w Komisji 

Oświaty powinno być w IV kwartale. Oznajmiła również, że w planie pracy Komisji  

ds. Rodziny i Bezpieczeństwa temat: Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 

Profilaktyki, Narkomanii i podsumowanie Pracy OPS jest w I kwartale, natomiast w planie 

pracy Rady Gminy jest to w II kwartale i chciałaby, aby po omówieniu tych tematów  

w Komisji przesłać Jej te materiały, a jak dodała I kwartał już się kończy. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa oznajmił, że część podpunktów 

została już wykonana, a tematy wymienione przez radną Furmańską będą omówione  

na najbliższym posiedzeniu Komisji wraz ze sprawami bieżącymi Ośrodka Pomocy 

Społecznej.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że Jej prośba zostaje nie zmieniona i prosi o materiały.  

 

W wyniku braku dalszych 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 XVIII/122/16 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 8 porządku obrad 

Uchwała w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Santok na lata 2015-2016” 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Bogumiła 

Popkowska.   

 

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

 

Wobec 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 XVIII/123/16 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9 porządku obrad 

Uchwała w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Santok na lata 

2015-2020” 

 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Bogumiła 

Popkowska.   

 

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:  
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W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 

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

 

Tekst jednolity uchwały nr XVIII/124/16 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 10 porządku obrad 

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz 

umieszczenia w pasie drogowym reklam, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów 

budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania lub ruchem drogowym na drogach 

kategorii gminnej 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Bogumiła 

Popkowska.   

 

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

 

Radny Tomasz Skrobański oznajmił, że chciałby się dowiedzieć jakie stawki obowiązywały 

wcześniej na terenie Gminy Santok. Zauważył, że stawki zaproponowane w uchwale 

obowiązują na podobnym poziomie w sąsiednich Gminach.  

 

Kierownik Referatu UG Bogumiła Popkowska poinformowała o stawkach, które 

obowiązywały do tej pory, wynoszące:  

 za zajęcia pasa drogowego do 20% szerokości jezdni drogowej- 1 zł, w projekcie 

uchwały 3zł, 

 za zajęcie pasa drogowego od 20 do 50% szerokości jezdni drogowej- 3zł, w projekcie 

uchwały 5zł,  

 za zajęcie pasa drogowego powyżej 50% szerokości jezdni drogowej- 5zł, w projekcie 

uchwały 8zł. 

 

Pani Popkowska oznajmiła, że został wprowadzony nowy punkt dotyczący budowania 

urządzeń, gdyż stawki były zróżnicowane i nie przewidziano opłat za urządzenia wodno-

kanalizacyjne i gazowe, które zostały ujęte w projekcie uchwały. Poza obszarem 

zabudowanym opłata ta wynosiła 5zł, w projekcie uchwały jest 8zł, w obszarze 

zabudowanym obowiązywała stawka 10 zł, propozycja jest 15zł. Na pozostałych drogach  

i obiektach inżynierskich opłata nie uległa zmianie i wynosi 50zł.  

 

Radny Tomasz Skrobański podziękował za odpowiedź. 

 

Radny Radosław Witczak zwrócił uwagę, że w żadnym paragrafie nie zostały ujęte 

urządzenia elektryczne. 

 

Pani Bogumiła Popkowska wyjaśniła, że mniejsza opłata jest z myślą dla mieszkańców, 

gdyż na terenie Gminy są wykonywane przyłącza wodno-kanalizacyjne i gazowe. Dodała,  

że  tzw. „szafki energetyczne” są zawarte w drogowym obiekcie inżynieryjnym i opłata 

wynosi 50zł.   

 

Wobec braku dalszych 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. 
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Tekst jednolity uchwały nr XVIII/125/16 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 11 porządku obrad 

Uchwała w sprawie zmiany wysokości stawek podatku od środków transportowych 

 

Wójt Gminy wyjaśnił powody zmiany stawek podatku od środków transportowych, którymi 

są trudna sytuacja w Europie i Rosji, ale przede wszystkim rejestracja firm transportowych  

w gminach sąsiednich przez przedsiębiorców. Nie chcąc ich więcej tracić Wójt prosi  

o podjęcie uchwały obniżającej stawki od środków transportu. Oświadczył, że mimo tego  

że może to uszczuplić budżet jest po rozmowach z przedsiębiorcami, którzy zapewnili 

powtórną rejestrację w Gminie Santok.  

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak. 

Dodał, że roczne wpływy z tego podatku są niewielkie i firmy nie we wszystkich przedziałach 

posiadają zarejestrowane pojazdy. Poinformował o tym, żeby  uchwała mogła wejść w życie 

w trakcie trwania roku budżetowego wszystkie stawki podatkowe muszą być niższe lub takie 

same jak w pierwotnie podejmowanej uchwale. Wszystkie stawki są obniżone, tylko stawka 

od ciągników siodłowych i balastowych była podzielona poprzednio na trzy grupy  

w zależności od masy ciągników, w tej chwili nie są wprowadzone podziały i stawka 900zł 

odpowiada stawce, która obowiązywała w najniższej grupie. W pozycjach gdzie  

nie są zarejestrowane środki transportowe zostały wprowadzone stawki minimalne, 

zaokrąglając kwoty do pełnych 50zł. Skarbik wyjaśnił, że obniżając stawki powinniśmy 

zarejestrować wzrost podatków i firm na terenie naszej gminy, w związku z czym w tym roku 

budżetowych nie odnotujemy zmniejszenia tego podatku.   

 

 

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

poinformował między innymi, że podjęcie uchwały o zmianie stawek może obniżyć budżet 

gminy o około 80.000 zł. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z zapytaniem o różnice kwotową wynikającą  

ze zmiany uchwały. 

 

Wójt Gminy poinformował, że tak jak wskazał Pan Tokarski, jest to na ten moment 

obniżenie dochodów o około 80.000 zł., jednak zaznaczył, że ta kwota i tak nie wpłynęłaby 

do budżetu, gdyż przedsiębiorcy dali do zrozumienia, że przeniosą swoje firmy transportowe 

do gmin gdzie stawki są niższe. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem ile wynoszą zaległości za ubiegły rok  

w środkach transportowych. 

 

Radny Arkadiusz Witczak oznajmił, że obniżenie podatków od środków transportu może 

przynieść korzyści w przyszłości, ale wnosi też o udrożnienie przejazdu przez ul. Gorzowską 

w Santoku dla pojazdów z terenu gminy, gdyż obecnie jest zakaz dla pojazdów ciężarowych.  

 

Radny Tomasz Skrobański podał przykład chęci przewozu koparki z Lipek Wielkich  

do Gralewa, który musi się odbywać przez Strzelce lub Skwierzynę. Uważa, że firmy 

powinny mieć zezwolenie na przejazd.  

 

Radny Radosław Wawrzyniak uważa, że idea ściągnięcia firm transportowych to bardzo 

dobry pomysł, zauważa też, że firmy nie będą z powrotem w Gminie, jeżeli nie będą miały 

którędy przejechać.  
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Skarbnik Gminy odpowiadając na pytanie radnej Krystyny Rajczyk poinformował, że kwota 

zaległości z tytuły podatku od środków transportowych zmienia się co kwartał i wynosi około 

200tyś zł. Roczne wpływy z tego podatku to 150tyś.  

 

W wyniku braku dalszych 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 XVIII/126/16 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach Sesji Rady Gminy.  

 

Ad. 12 porządku obrad 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2016 

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak. 

Skarbnik oznajmił, że zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy o kwotę 

443tyś 362zł 8gr, w tym zwiększanie dochodów bieżących o kwotę 394tyś 950zł i dochodów 

majątkowych o 48tyś 412zł 8 gr.  

Dotacja z zadania realizowanego w 2014r. dotyczącego budowy pętli autobusowej  

w Wawrowie.  Odzyskania kwoty VATu należnego z tytułu budowy oczyszczalni ścieków  

w Lipkach Wielkich.  

 

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

 

Radny Tadeusz Boczula zaproponował, aby odzyskane środki przeznaczyć na zadania, które 

są w Gminie do realizacji, ale nie otrzymały akceptacji przy tworzeniu budżetu Gminy. Podał 

przykład dokończenia ogrodzenia cmentarza oraz remontu chodnika w Gralewie, które  

to zadania zgłaszał w interpelacjach, jednak dalej nie otrzymał odpowiedzi. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zapytała czy zwrócone środki w związku z budową pętli  

w Wawrowie można przeznaczyć na oświetlenie tej miejscowości. 

 

Skarbnik oznajmił, że są zakańczane projekty w zakresie termomodernizacji szkoły  

w Janczewie i przedszkoli w Santoku i Lipkach Wielkich. Poinformował, że do tego 

dochodzą koszty niekwalifikowane w większych kwotach niż zaplanowanych  

w budżecie,dlatego, jak wyjaśnił nie są wprowadzone nowe wydatki, dopiero po wyliczeniu 

dokładnych kwot na zabezpieczenie środków własnych na te projekty i kiedy powstaną 

oszczędności to Wójt wprowadzi wydatki do budżety uwzględniające wnioski radnych. 

 

Wobec braku dalszych 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 XVIII/127/16 stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 13 porządku obrad 

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok obręb Janczewo dla działek  

o nr ewidencyjnym gruntów 231/1, 232/2, 232/3, 232/1 i 235/1. 

 

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Paweł Pisarek. 

 

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: 

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

 

Tekst jednolity uchwały nr XVIII/128/16 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 14 porządku obrad 

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 

Jastrzębnik 
 

Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska Halina Garczyńska.   

 

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

 

Radny Piotr Goławski opuścił obrady Sesji Rady Gminy. Obecnych na sesji 14 radnych. 

 

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

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 

14 za uchwałą, 0 przeciw, 0 wstrzymujące. Obecnych na sesji 14 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XVIII/129/16 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 15 porządku obrad 

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Gralewo 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska Halina Garczyńska. 
 

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

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, że projekt uchwały dotyczy działki z Jego miejscowości, 

w związku z czym opiniuje go pozytywnie i uważa, że prywatny właściciel jest najlepszym 

zarządcą nieruchomości.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem - co dzieje się z tą działką. 
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Pani Halina Garczyńska poinformowała, że działka była wydzierżawiona na okres 3 lat  

do końca maja tego roku, a po upływie tego okresu dzierżawca nie ma prawa pierwszeństwa 

przy wykupie. 

 

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

głosowanie:  

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 

14 za uchwałą, 0 przeciw, 0 wstrzymujące. Obecnych na sesji 14 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XVIII/130/16 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 16 porządku obrad 

Uchwała w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie 

Gralewo 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska Halina Garczyńska. 

 

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

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, że pozytywnie opiniuje projekt uchwały.  

 

 

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

głosowanie:  

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 

14 za uchwałą, 0 przeciw, 0 wstrzymujące. Obecnych na sesji 14 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XVIII/131/16 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.17 porządku obrad 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska Halina Garczyńska. 

 

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

 

Radna Krystyna Rajczyk zauważyła, że w uchwale nie ma podanych nazwisk dzierżawców 

i zapytała czym jest to spowodowane.  

 

Sekretarz Gminy odpowiedział, że jest to związane z ochroną danych osobowych. Dodał,  

że przetwarzanie i upublicznianie danych jest możliwe tylko za zgodą osoby, której  

to dotyczy.  

 

Pani Halina Garczyńska poinformowała, że ustawa o gospodarce nieruchomościami 

odnośnie sprzedaży zobowiązuje do podania do publicznej wiadomości nabywcę 

nieruchomości, jednak w przypadku dzierżawy nie ma takiego obowiązku.  
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W wyniku braku dalszych pytań bądź uwag, Przewodniczący poddał uchwałę pod 

głosowanie:  

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 

14 za uchwałą, 0 przeciw, 0 wstrzymujące. Obecnych na sesji 14 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XVIII/132/16 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 18 porządku obrad 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska Halina Garczyńska.   

 

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

 

Wobec braku pytań bądź uwag, Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie:  

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 

14 za uchwałą, 0 przeciw, 0 wstrzymujące. Obecnych na sesji 14 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XVIII/133/16 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 19 porządku obrad 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska 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: 

14 za uchwałą, 0 przeciw, 0 wstrzymujące. Obecnych na sesji 14 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XVIII/134/16 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 20 porządku obrad 

Uchwała w sprawie sprzedaży udziałów w nieruchomości zabudowanej położonej  

w miejscowości Lipki Wielkie 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska Halina Garczyńska.   

 

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

 

Wobec braku pytań bądź uwag, Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie:  

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 
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14 za uchwałą, 0 przeciw, 0 wstrzymujące. Obecnych na sesji 14 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XVIII/135/16 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 21 porządku obrad 

Uchwała w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Santok nieruchomości zasobów 

Agencji Nieruchomości Rolnych 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska 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: 

14 za uchwałą, 0 przeciw, 0 wstrzymujące. Obecnych na sesji 14 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XVIII/136/16 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 22 porządku obrad 

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiu bezdomności na terenie Gminy Santok na rok 2016” 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska Halina Garczyńska.  

 

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

 

Radny Radosław Wawrzyniak zapytał jak wygląda sprawa pomocy udzielanej przez Gminę 

w kwestii sterylizacji oraz kastracji wolno żyjących kotów. 

 

Sekretarz wyjaśnił, że Gmina nie ma kompetencji i uprawnień finansować sterylizację 

zwierząt, które mają właściciela, jednak ma obowiązek opłacać dla zwierząt które przebywają 

w schroniskach.  

 

Radny Radosław Wawrzyniak dodał, że w innych gminach program ten obowiązywał  

i w znaczącym stopniu mógłby obniżyć liczbę zwierząt przebywających w schroniskach.   

 

Sekretarz wyjaśnił, że nie można prowadzić obowiązku chipowania i wydatkować pieniędzy 

na sterylizację zwierząt, które posiadają właścicieli. Można prowadzić rejestr społecznych 

dokarmiaczy kotów i przekazywać im karmę.  

 

Radny Tomasz Skrobański zapytał czy Urząd Gminy prowadzi kontrolę nad zwierzętami 

przebywającymi w schroniskach.  Zauważył również błąd w paragrafie 16 pkt. 2 i prosi  

o poprawę na ”wyłapanych”. 

 

Pani Halina Garczyńska wyjaśniła, że kontrola schroniska wynika z regulaminu i kontrola 

jest przeprowadzana 2 razy w roku. Zwierzęta w schronisku mają chipy i numery stąd 

wiadomo które są z terenu gminy.  
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Radny Jerzy Stępień prosi o interpretację paragrafu 8 pkt. 2.  

 

Po krótkiej dyskusji Przewodniczący Rady odczytał paragraf „odwołanie ma charakter 

doraźny, interwencyjny i odbywa się na zgłoszenie mieszkańca gminy. Zgłoszenia 

przyjmowane są przez pracownika referatu”.  

 

Radny Tadeusz Boczula opuścił obrady Sesji Rady Gminy. Obecnych na sesji 13 radnych. 

 

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

głosowanie:  

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 

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

 

Tekst jednolity uchwały nr XVIII/137/16 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 23 porządku obrad 

Interpelacje i zapytania radnych 

 

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

w związku z czym prosi o zapytania radnych. 

 

Radny Ireneusz Kucner zapytał czy jest możliwość by w przypadku równania dróg 

gminnych posypać je kruszywem w celu trwalszego ich utwardzenia. Przychyla się również 

do ograniczenia prędkości na ulicy Gorzowskiej. 

 

Radny Arkadiusz Witczak poinformował o złym stanie drogi 158 na odcinku Lipki Wielkie 

do krzyżówki. Przez fatalny stan nawierzchni można uszkodzić auto i w związku z tym prosi 

o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w tej sprawie.   

Radny poruszył również kwestię losu samochodu dla straży pożarnej w Lipkach Wielkich. 

Oznajmił, że jako pierwsi mieszkańcy Lipek Wielkich zaczęli remont boiska sportowego LKS 

Polonia Lipki Wielkie, nakładem prac społecznych mieszkańców, jednak potrzebne są tzw. 

łapacze i zapytał Wójta Gminy czy można pomóc w zakupie wspomnianego sprzętu.  

Radny zwrócił się z pytaniem odnośnie rezygnacji Przewodniczącego Rady z prac  

w komisjach. Przypomniał, że na początku roku Przewodniczący Rady miał podjąć decyzję.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że informował, iż decyzję podejmie w momencie 

uchwalenia nowego statutu gminy i nie uchyla się od rezygnacji z członka komisji, czy bycia 

przewodniczącym jednej z nich. Oznajmił, że na następnej sesji będą podejmowane zmiany 

statutu i wtedy prawdopodobnie zrezygnuje z członkostwa w komisjach.  

Poprosił o wyjaśnienie tej kwestii obecnego na Sesji Rady Gminy pana mecenasa 

Przemysława Rutkowskiego.  

 

Mecenas Rutkowski wyjaśnił, że jeżeli chodzi o udział przewodniczącego rady w komisjach  

to ustawa tego nie ogranicza, poza komisją rewizyjną. Dodał, że jeżeli jest wola Rady  

to w Statucie można ograniczyć udział Przewodniczącego, jednak na chwilę obecną nie ma 

prawnych przeciwwskazań zarówno w byciu członkiem, jak i przewodniczącym komisji, poza 

komisją rewizyjną.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zadała pytanie ile dzieci w gminnie skorzysta z programu 500+, 

czy będą przyjęte dodatkowe osoby do pracy nad obsługą tego programu, na ile wniosków 
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Gmina jest przygotowana i czy wnioski nie mogą być rozprowadzane w innych punktach 

oprócz Urzędy Gminy. 

Radna zapytała o nadzór przebiegu Programu dostępu do Internetu dla osób 

wykluczanych, czy zaistniały jakieś zmiany w projekcie i kto je kontroluje.  

Zadała pytanie co się dzieje z budynkiem po przedszkolu w Starym Polichnie i jak 

daleko jest projekt oświetlenia ulicy Sadowej w Wawrowie.  

 

Radna Irena Furmańska przypomina o problemie z drogą nieutwardzoną na tzw. „półce”  

w Czechowie, która stwarza problemy dojazdu do posesji, a także utrudnia przejazd dla firmy 

oczyszczającej. Prosi aby po rozstrzygnięciu przetargu na wyrównanie dróg prace zacząć  

od Czechowa.  

Radna dodała, że w ewidencji spraw przekazanych przez Przewodniczącego  

do radnych, jest jedna sprawa nie załatwiona, dotycząca złożonego wniosku o przydział 

mieszkania komunalnego i oznajmia, że nie dostała żadnych informacji jak został ten wniosek 

rozpatrzony. 

Radna Justyna Haliczyn poinformowała o problemie zgłaszanym przez mieszkańców, 

dotyczącym utwardzenia i wyrównania drogi ze szkoły do budynków w stronę baszty. 

 

Radny Tomasz Skrobański podziękował ze organizację spotkania z przedsiębiorcami,  

za jego oprawę i docenienie przedsiębiorców. 

 

Odpowiedzi udzielone przez Wójta: 

 Chciałbym się odnieść do sprawy, którą poruszył pan Tadeusz Boczula, że pieniądze 

gdzieś przechowujemy i nie robimy żadnych inwestycji. Nie jest to prawdą, ponieważ 

tak jak wspomniał Skarbnik przygotowujemy się do składania projektów i realizacja 

tego będzie wymagała dużych wkładów własnych i będziemy na to potrzebować 

środki. Podchodzę do tego w ten sposób, że w miarę możliwości jak tylko będzie  

to możliwe, będziemy realizować inwestycje te, które mają dofinansowanie  

czy to z programów krajowych, czy funduszy unijnych. W pierwszej kolejności  

za te pieniądze będziemy mogli dużo więcej wykonać.  

 Na drogi, tak jak powiedział radny Skrobański, jest podpisany przetarg i jest  

to naturalne, że na wiosnę, czyli lada moment, rozpoczniemy równanie dróg. Jeżeli 

chodzi o pytanie wiceprzewodniczącego czy możemy utwardzić drogi, oczywiście, 

jeżeli będzie taka konieczność to będziemy utwardzać. Tylko musimy sobie zdawać 

sprawę, że dowiezienie kruszywa to są bardzo duże koszty, ale jeżeli to będzie 

niezbędne żeby można było dojeżdżać do posesji to oczywiście coś takiego zrobimy. 

Wiele jest dróg, gdzie ludzie jeżdżą na pole a na takie drogi nie będziemy wyrzucać 

pieniędzy, bo są to środki publiczne. Tam gdzie jest konieczność to bezwzględnie tak.  

 Jeżeli chodzi o drogi wojewódzkie, pytanie radnego Witczaka, to nie tylko dotyczy 

drogi od skrzyżowania do Lipek przez Ludzisławice, bo taka sama sytuacja jest  

na drodze od Gralewa poprzez Janczewo. Po prostu ta droga jest w fatalnym stanie. 

Oczywiście my się zwrócimy do Zarządu Dróg Wojewódzkich, żeby te drogi 

„połatać”. Byłem z Zarządzie Dróg Wojewódzkich, rozmawiałem z dyrektorem  

i ta droga 158 od skrzyżowania jest ujęta w planie wykonania nakładki, czyli remontu. 

Najprawdopodobniej w 2016 roku ma być ten odcinek zrobiony, ale co nie znaczy,  

że nie wyślemy pisma z prośbą o naprawę, chociażby na ten moment.  

 Jeżeli chodzi o samochód strażacki, tak jak tutaj radny Witczak wspomniał, że Wójt 

się chwalił, powiem szczerze, że jest mi troszeczkę niezręcznie. Natomiast wiecie 

dobrze drodzy Państwo, że przekazaliśmy dotację do Państwowej Straży Pożarnej  

na ten samochód, Sekretarz był ze mną na rozmowie, był Komendant Wojewódzki 

pan Harasimowicz, był Komendant Miejski pan Strzyżykowski, samochód jest  

i on czeka. Przedwczoraj rozmawiałem z komendantem Harasimowiczem i po prostu 

zmienił się Komendant Główny w Warszawie i wszystkie decyzje, jakiekolwiek 
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przekazanie sprzętu muszą mieć jego podpis. W tym momencie czeka tylko na podpis 

Komendanta Głównego w Warszawie. Dlaczego jeszcze tego nie uczynił to nie wiem. 

W każdym bądź razie stwierdził Komendant, że nie ma zagrożenia, że samochód  

nie trafi tylko jeszcze maksymalnie tydzień mamy poczekać. Nie wiem czy to będzie 

tydzień, bo już te obiecanki trwają 2-3 tygodnie i dużo wcześniej. Nie ma zagrożenia 

żeby to auto nie dotarło , ale musimy jeszcze trochę poczekać.  

 Wracając do boiska piłkarskiego. Sam uwielbiam tą dyscyplinę sportu i wiem,  

że jeżeli chodzi o łapacze czy inne wyposażenie boisk sportowych to każdy klub  

by tego oczekiwał. Jest możliwość dofinansowania z Ministerstwa Sportu  

na uzbrojenie infrastruktury i będziemy się o to starać. Jeżeli byśmy zrobili takie 

łapacze w Lipkach z budżetu Gminy to nie oszukujmy się, zaraz wstanie Polichno  

czy Janczewo. Podejrzewam, że każdy klub dostał pieniądze na remonty boisk  

 

Radny Arkadiusz Witczak zauważył, że jak jeszcze był sołtysem to Lipki Wielkie były 

prekursorami stawiania wiat autobusowych, zaczęli remont boiska jako pierwsi i uważa,  

że zostali pokrzywdzeni, ponieważ zrobili to tanim surfem, dużo własnej pracy zaangażowali, 

a inne boiska w innych miejscowościach zostały wykonane kompleksowo czy w 80%, 

kosztem 200 tyś, a na Lipki Gmina wydała 40tys. i dlatego uważa, że łapacze można zakupić 

z budżetu Gminy. 

 

Wójt dodał, że jak się znajdą środki to trzeba będzie o tym pomyśleć.  

 

Radny Jerzy Stępień poinformował, że jak był przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury 

i Sportu to na dokumentacji z Lipek Wielkich nie było zawartego łapacza, bo jak przytoczył 

„łapacz będzie przeszkadzał na bocznym boisku”, w związku z czym łapacz nie został 

wykonany w Lipkach, gdyż mieszkańcy sobie tego nie życzyli.  

 

Dalsze odpowiedzi Wójta: 

 Na temat 500+, zatrudnionych będzie dwóch pracowników. Planujemy przesunąć  

z Gminnego Ośrodka Kultury panią Dyrektor Liliannę Kudełkę-Brzeską ponieważ nie 

złożyła podania w konkursie, drugą osobą będzie pan Hubert Żurwski, który jest  

w Gminnym Ośrodku zatrudniony. To są te osoby, które będą pracowały przy 

obsłudze tego programu w OPS. Jeżeli chodzi o liczbę dzieci to jest około tysiąca 

uprawnionych do pobrania tych środków. Plan wstępny tak jak mówiłem na początku 

to jest prawie 4 mln zł przeznaczone na 500+, czyli widzimy jak na małą gminę  

są to ogromne pieniądze.  

 Na pytanie czy Program Budowy Sieci Informatycznej dla osób wykluczonych jest 

monitorowany, odpowiedź brzmi - tak. Jako Urząd jesteśmy do tego zobligowani, ten 

program został niedawno dokończony, ale trudno sobie teraz wyobrazić żebyśmy  

po wszystkich domach chodzili i sprawdzali czy to funkcjonuje, czy nie. Jeżeli mamy 

takie zgłoszenie i wiemy, że coś w rodzinie się zmieniło, czy ktoś umarł, czy ktoś nie 

potrzebuje tego komputera to wtedy wysyłamy pracownika, żeby to kontrolował.  

Na pewno nadejdzie taki moment, że będziemy musieli zrobić przegląd i przejść  

od mieszkania do mieszkania żeby to skontrolować, bo przez 5 lat jest trwałość 

projektu i to nas obliguje do kontroli. Ale na ten moment, to w momencie sygnału  

o konieczności interwencji, czy sprawdzenia to nasz pracownik jedzie i sprawdza.  

 Jeżeli chodzi o budynek w Polichnie o który Pani Rajczyk pytała, złożyliśmy  

do Marszałka wniosek o dofinansowanie na remont, bo planujemy zrobienie tam 

domu środowiskowego, z prostej przyczyny, dzieci jest coraz więcej, a przedszkole  

w Santoku nie jest w stanie więcej przyjąć ze względu na małą powierzchnie i chcemy 

przenieść Dom Środowiskowy do Polichna. 

 Projekt oświetlenia jest skończony i jest ogłoszony przetarg na wykonawcę. Myślę,  

że realizacja będzie na początku kwietnia.  
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 „Półka” Czechów, pani Ireno tak jak mówiłem są ogłoszone przetargi i dotyczy  

to wszystkich naszych gminnych dróg.  

 Jeżeli chodzi o przydział mieszkania to proszę panią Garczyńską o odpowiedź.  

 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Halina 

Garczyńska wyjaśniła, że pierwotny wniosek o przydział mieszkania nie był kompletny, 

jednak do tej pory nie zostały dostarczone potrzebne dokumenty w związku z czym wniosek 

nie został zarejestrowany i wnioskodawca nie figuruje w wykazie osób oczekujących  

na przydział mieszkania.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zapytała się radcy prawnego czy prawo zabrania radnemu bycia 

członkiem Gminnej Komisji Mieszkaniowej. 

 

Mecenas Przemysław Rutkowski wyjaśnił, że przepisy w tym zakresie żadnych takich 

zakazów nie ustanawiają, jedynie przewodniczący i wice przewodniczący nie mogą być 

członkami Komisji Rewizyjnej oraz jest zakaz zatrudniania radnego w Urzędzie Gminy,  

czy prowadzenia funkcji Kierownika Gminnej Jednostki Administracyjnej. 

 

Radna Irena Furmańska prosi o wystosowanie opinii na piśmie jednak z uwzględnieniem 

uchwały podjętej w listopadzie. 

 

Mecenas Przemysław Rutkowski dodał, że oparł swoją wypowiedź na przepisach ustawy  

i nie wie jakie są wewnętrzne regulacje gminne, jednak uwzględniając uchwałę ustosunkuje 

się na piśmie do pytania radnej. 

 

Ad. 24 porządku obrad 

Informacje i wolne wnioski 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że do Biura Rady, 28 lutego wpłynął wniosek  

o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, który radni posiadają na skrzynce 

mailowej. Poinformował, że osobiście wraz z Wójtem rozmawiał z przedstawicielem 

mieszkańców wsi Janczewo, którzy złożyli wniosek. Przewodniczący odczytał treść 

wystosowanej odpowiedzi do wnioskodawców (treść w załączeniu) i oznajmił, że sprawa 

będzie monitorowana i w porozumieniu z Wójtem będzie się starał tą kwestię wyjaśnić. 

Dodał, że w najbliższym czasie jest planowane spotkanie z mieszkańcami i przedstawicielem 

z PWiK.  

 

Sołtys sołectwa Płomykowo Grzegorz Jatczak ponownie poruszył temat gałęzi 

zalegających po gwałtownym wietrze na drogach oraz zadał pytanie odnośnie kominka 

znajdującego się na Sali wiejskiej, czy istniej możliwość palenia w nim. Oznajmił,  

że zarówno On jak i rada sołecka nie wiedzą nic w kwestii przeprowadzonej kontroli  

z nadzoru budowalnego  oraz poinformował o wąskim przejeździe koło Jego posesji, gdyż 

samochody mają trudności w mijaniu się na tym odcinku i prosi o poszerzenie drogi. 

Wspomniał, iż w niektórych przypadkach lepiej dowieźć kruszywa i uzupełnić ubytki  

w drogach niż je wyrównywać. Poinformował, że było składane pismo mieszkańców 

Płomykowa w sprawie oświetlenia, jednak dalej nie ma odpowiedzi.   

 

 

Odpowiedzi udzielone przez Wójta: 

 Gałęzie, sprawa miała być załatwiona. Byłem nawet jak pracownicy CISu obcinali 

gałęzie i miał być rębak. Sprawą się zajmę, pan Żelazny miał polecenie, nie wiem 

czemu tego nie wykonał.  
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 Jeżeli chodzi o kominek to musi być przeprowadzona inwentaryzacja i kontrola,  

ale nikt nie będzie zamykał tego kominka, tylko w każdym budynku, gdzie jest 

zainstalowany kominek i w każdej świetlicy wiejskiej będzie robiona inwentaryzacja 

oraz przegląd i będzie do użytkowania.   

 Jeżeli chodzi o kontrolę, to nie dostaliśmy żadnego pisma z nadzoru budowlanego  

i dlatego nie ma żadnej informacji, bo my też nie mamy. Jeżeli będziemy mieli 

informację na piśmie to niezwłocznie przekażemy.  

 Natomiast jeżeli chodzi o tą drogę, że tam robi się wąsko. Trzeba po prostu na miejsce 

przyjechać i porozmawiać z właścicielami. Zobaczyć, czy to jest na drodze, czy to jest 

teren prywatny. Kwestia sprzedaży to musi jeszcze chcieć sprzedać, bo jeżeli nie 

będzie chciał to trudno.   

 Jeżeli chodzi o równanie dróg, to faktycznie wiele osób twierdzi, że nie trzeba 

równiarki tylko pouzupełniać te dziury kruszywem i jeżeli będzie taka wola  

to pouzupełniamy. Tylko nie wiem na ile to się sprawdzi. 

 Oświetlenie, Szanowni Państwo. Wniosków o oświetlenie naszej Gminy to pół 

budżetu naszego by zabrakło. Są pieniądze w budżecie przeznaczone na doświetlenie 

naszej gminy. Będzie spotkanie z sołtysami i będzie możliwość zamontowania  

4-5 punktów oświetleniowych, wtedy sołtysi i mieszkańcy zdecydują w którym 

miejscu i w ten sposób będziemy doświetlać każdą miejscowość.    

 

 

 

Protokolant       Przewodniczący Rady 

 

Beata Kłos       Damian Kochmański 


