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Protokół XIX/2016 

Z XIX Sesji Rady Gminy 

Santok 

7 kwiecień 2016r. 

Proponowany prządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności OPS za 2015r. oraz 

przedstawienie sytuacji bieżącej OPS przez Kierownika jednostki. 

6. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015r. 

7. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomani za 2015r. 

8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2016. 

9. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 

2016-2020. 

10. Interpelacje i zapytania Radnych. 

11. Informacje i wolne wnioski. 

12. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy Santok. 

Ad. 1 porządku obrad 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum  

Otwarcia XIX Sesji Rady Gminy Santok o godz. 10
10

 dokonał Przewodniczący Rady Gminy 

Santok Damian Kochmański stwierdzając, że skład Rady na dzisiejszym posiedzeniu 

wynosi 11 radnych. Nieobecni: Radny Tomasz Skrobański, Radna Justyna Haliczyn, Radny 

Piotr Goławski, Radny Arkadiusz Witczak. Radna Justyna Haliczyn oraz Radny Piotr 

Goławski usprawiedliwili swoją nieobecność.  

Lista obecności radnych i gości zaproszonych w załączniku do protokołu.  

 

 

 Ad. 2 porządku obrad  

Ustalenie porządku obrad 

Przewodniczący poinformował, że radni mieli możliwość zapoznania się z proponowanym 

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

postaci dodania 1 punku do porządku obrad: 



2 

 

10. Uchwała w sprawie współdziałania celem realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 

zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Gorzowa Wlkp. 

Przewodniczący Rady Damian Kochmański zadał pytanie radnym czy mają jakieś uwagi 

do proponowanych zmian. Wobec braku uwag poddał pod głosowanie dodanie jednego 

punktu do porządku obrad.  

Rada jednogłośnie przyjęła dodanie punku do porządku obrad. 

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

głosowanie.  

 

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie, 11 głosami za. 

Przyjęty porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności OPS za 2015r. oraz 

przedstawienie sytuacji bieżącej OPS przez Kierownika jednostki. 

6. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015r. 

7. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomani za 2015r. 

8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2016. 

9. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 

2016-2020. 

10. Uchwała w sprawie współdziałania celem realizacji przedsięwzięcia 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. 

11. Interpelacje i zapytania Radnych. 

12. Informacje i wolne wnioski. 

13. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Ad. 3 porządku obrad  

Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Santok  
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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 

XVIII Sesji Rady Gminy Santok, który przyjęto jednogłośnie, 11 głosami za. 

 

Ad. 4 porządku obrad 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

Wójt Gminy Santok Józef Ludniewski przed przystąpieniem do sprawozdania z 

działalności w okresie międzysesyjnym podziękował Pani Liliannie Brzeskiej-Kudełka za 

długoletnią pracę na rzecz gminy i mieszkańców na stanowisku Dyrektora Gminnego 

Ośrodka Kultury oraz pogratulował wygrania konkursu na stanowisko Dyrektora Instytucji 

Kultury Pani Sylwii Dobrzyńskiej.  

Wójt Gminy pogratulował również Pani Annie Frątczak objęcia stanowiska kierownika 

Referatu Rozwoju Gospodarczego. 

Sprawozdanie Wójta z okresu międzysesyjnego: 

 10 marca – zebranie wiejskie w Santoku i Płomykowie w sprawie omówienia statutów 

sołectw oraz omówienia spraw bieżących, 

 13 marca – konferencja w muzeum w Gorzowie Wlkp. przygotowana przez Wydział 

Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu pod tytułem „czy 

Santok może stymulować rozwój Gorzowa”, 

 14 marca - gościli w gminie przedstawiciele na czele z burmistrzem z gminy 

partnerskiej Gusow-Platkow, z którą jesteśmy na etapie przygotowań projektu 

rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej w Janczewie 

 16 marca – spotkanie z sołtysami z okazji „Dnia Sołtysa”, 

 17 marca – spotkanie w Sekretariacie Współpracy Transgranicznej w Frankfurcie nad 

Odrą, 

 31 marca – spotkanie zarządu MG-6, podczas którego był omawiany efekt 

ekologiczny dotyczący naszych miejscowości tj. Janczewo, Santok, Polichno, 

 1 kwietnia – spotkanie w Starym Polichnie z Wojewodą z okazji rozpoczęcia 

programu 500+ 

 2 kwietnia –odbył się II Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych.   

 

Wójt Gminy pogratulował Dyrektorowi Zespołu Szkół w Lipkach Wielkich Ferdynandowi 

Sańko zorganizowania tak udanej imprezy jak II Ogólnopolski Festiwal Zespołów 

Tanecznych i zwrócił się do Dyrektora  z pytaniem jak udało mu się to zrobić logistycznie, bo 

to robi wrażenie. 

Dyrektor Zespołu Szkół w Lipkach Wielkich Ferdynand Sańko podziękował za miłe 

słowa i w odpowiedzi na pytanie Wójta oznajmił, że po prostu lubi to robić i kończąc jeden 

festiwal już myśli o kolejnym, uważa że szkoła powinna bardzo szeroko wychodzić do 

środowiska.  Martwi go tylko fakt, iż mieszkańcy Lipek Wielkich nie przychodzą na festiwal, 

mimo iż wisiały plakaty informujące. 

W dalszej części Wójt kontynuował sprawozdanie: 
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 4 kwietnia – spotkanie w Płomykowie z mieszkańcami w celu omówienia spraw 

bieżących, 

 6 kwietnia – spotkanie z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą 

Rafalską w Warszawie  

Wójt Gminy Santok odnosząc się do pytania dotyczącego samochodu pożarniczego, które 

padło na poprzedniej sesji, poinformował że jest umówiony na spotkanie z nowym 

Komendantem Wojewódzkim 8 kwietnia, aby dowiedzieć się dokładnie co się dzieje z 

samochodem i dlaczego to się tak przedłuża.  

 8 kwietnia rozstrzygnie się przetarg wykonawcy dotyczący remontu dróg. 

Wójt Gminy Santok poinformował o imprezach, które w najbliższym czasie mają się odbyć 

tj.: 

 16-17 kwietnia Lubuski Tour w Nova Park, gdzie odbędzie się promocja Gminy 

Santok, 

 23 kwietnia coroczne zawody off road w Janczewie, 

 24 kwietnia targi ogrodnicze „Mój Ogród” – spotkanie na kilometrze, 

 7 maja rozpoczęcie sezonu rowerowego na promenadzie 

 8 maja Powiatowe Dni Strażackie. 

 

Rana Irena Furmańska odniosła się do wypowiedzi Dyrektora  Zespołu Szkół w Lipkach 

Wielkich Ferdynanda Sańko i zaproponowała, że może przy pomocy nowego Dyrektora 

Instytucji Kultury takie imprezy będą nagłośnione, bo w miejscowości Czechów mieszkańcy  

o tym nie słyszeli. 

Dyrektor Zespołu Szkół w Lipkach Wielkich Ferdynand Sańko poinformował, że 

ogłoszenie o imprezie było na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na drzwiach Urzędu, a 

także na stronie internetowej szkoły.  

Radna Irena Furmańska zaproponowała, że informacja na maila dla Radnych byłaby 

dobrym środkiem przekazu. 

 

Ad. 5 porządku obrad 

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności OPS za 2015r. oraz 

przedstawienie sytuacji bieżącej OPS przez Kierownika jednostki. 

Przewodniczący Rady poinformował, ze w dniu poprzedzającym sesję Radni uzyskali drogą 

elektroniczną jak i przed sesją w formie papierowej informację uzupełniającą do 

sprawozdania, które zostało poszerzone o dodatkowe informacje na wniosek Radnej Ireny 

Furmańskiej. 

Projekt uchwały omówiła Kierownik OPS Irena Dziubałtowska. 

W kwestii spraw bieżących Kierownik OPS Irena Dziubałtowska poinformowała, że OPS 

realizuje na bieżąco zadania zgodnie z uchwałą oraz budżetem. Nowe zadania związane są z 

realizacją programu „Rodzina 500+”. 
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Radny Ireneusz Kucner (Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa) oznajmił, 

że Komisja pracowała nad sprawozdaniem z działalności OPS 23 marca 2016r., tym które 

było w pierwszej formie, bez uzupełnień o które wnioskowała Radna Irena Furmańska. 

Sprawozdanie uzupełnione  o dodatkowe informacje zostało Radnym dostarczone zbyt późno 

i Komisja nie miała czasu się z nim zapoznać, dlatego Radny prosi Radę o to, aby 

przegłosować sprawozdanie w formie pierwszej, nad którym pracowała Komisja i oceniła je 

pozytywnie. 

Radna Irena Furmańska poinformowała, opierając się na ustawie o pomocy społecznej, że 

art. 110 tej ustawy w ust. 10 mówi, iż sprawozdanie opisowe sporządzone przez Kierownika 

OPS skutkuje tym, iż Rada Gminy biorąc pod uwagę potrzeby wyszczególnione przez Panią 

Kierownik opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej. Wniosek 

Radnej do Pani Kierownik Ireny Dziubałtowskiej był sformułowany właśnie pod tym kątem i 

Radna uważa, że Pani Dziubałtowska opracowała to dodatkowe sprawozdanie bardzo dobrze, 

gdyż na jego podstawie Rada będzie mogła opracować takie kierunki usprawniające, aby ta 

działalność była jeszcze lepsza. Radna ponadto zauważa, że OPS działa na Statucie, który jest 

nieaktualny, nie ma również regulaminu organizacyjnego OPS, co jest obowiązkiem. Radna 

stwierdziła, że Pani Kierownik OPS wspomniała, iż jest regulamin organizacyjny stworzony 

przez Kierownika OPS, jednak Radna dodała, że regulamin organizacyjny powinien stworzyć 

Wójt i wprowadzić go w życie zarządzeniem, a nie Kierownik OPS. 

Radny Ireneusz Kucner (Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa) zgadza się 

z wypowiedzią Radnej Ireny Furmańskiej, jednak uważa, że jeżeli Komisja pracowała na 

sprawozdaniu w formie pierwszej to Radny wnosi do Szanownej Rady prośbę, aby przyjąć 

sprawozdanie, które było przedstawione na Komisji. Natomiast w przyszłym roku Komisja 

będzie mogła ocenić czy sprawozdanie w tak obszernej formie jest konieczne. 

 

Radna Irena Furmańska wyraziła swoje zdanie, iż tym stwierdzeniem Radny Ireneusz 

Kucner zamyka drogę działania i pracy Radnym. Są pieniądze, można opracować nowatorskie 

projekty, to jest pomoc dla Kierownika OPS.  Radna proponuje przyjęcie sprawozdania 

łącznie z częścią opisową, ponieważ tam nie ma nic innego, kwoty są zawarte w informacji 

finansowej, ale sprawozdanie jest rozszerzone o działanie OPS. 

Przewodniczący Rady Damian Kochmański oznajmił, iż przychyla się do zdania Radnej 

Ireny Furmańskiej, Rada przyjmie to w formie takiej, że jest to informacja uzupełniająca do 

sprawozdania, nad którym pracowała Komisja ds. Rodziny i Bezpieczeństwa. Zwrócił się do 

Radnych słowami „jeżeli są pytania do dokumentu, który został do Państwa wysłany w dniu 

wczorajszym to można je zadawać, a jeżeli Komisja potrzebuje przerwy w celu zapoznania 

się z dokumentem to również jest to bardzo proszę”. 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, że jest członkiem Komisji ds. Rodziny i 

Bezpieczeństwa oraz zaznaczyła, że każdy Radny ma prawo przyjść na Komisję, wysłuchać 

sprawozdania i mieć swoje uwagi, ale jeżeli Komisja pracuje nad danym dokumentem, a teraz 

Radna Furmańska podważa prace całej Komisji. Radna zwróciła się do Radnej Ireny 

Furmańskiej słowami „Pani nie jest członkiem Komisji ds. Rodziny, Pani nie wie co było na 

komisji, Pani oczekuje masę materiałów papierowych, całe książki są pisane na Pani 

życzenie, a czemu to służy to nie wiem. Jest to utrudnianie pracy Radnego, a wręcz 

podważanie autorytetu Radnego”. Radna dodała, że Komisja nie będzie pracować pod 

dyktando jednej Radnej.  
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Przewodniczący Rady Gminy Damian Kochmański poinformował, że Rada będzie 

głosowała za przyjęciem sprawozdania, nad którym Komisja pracowała w uzupełnieniu o 

informację, która została przesłana na maila.  

Radna Irena Furmańska zaproponowała, żeby Radna Krystyna Rajczyk nie kwestionowała 

kompetencji innych Radnych w tym przypadku Jej, ale żeby poczytała ustawy i wtedy 

wypowiedziała się na ten temat. Radna podtrzymuje swój wniosek, żeby przyjąć pierwsze 

sprawozdanie z uzupełnieniem sprawozdania opisowego.  

W związku z zaistniałą sytuacją Przewodniczący Rady Damian Kochmański ogłosił 10 minut 

przerwy w celu zapoznania się z dokumentem. 

Po przerwie Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa Ireneusz Kucner 

oznajmił, że Komisja przedyskutowała temat jeżeli chodzi o sprawozdanie z działalności OPS 

i jednogłośnie zatwierdziła to pierwsze sprawozdanie i prosi Radę o jego przyjęcie, natomiast 

to drugie sprawozdanie rozszerzone, potraktowała jako informację dodatkową dla Radnych, 

którzy chcieliby zasięgnąć więcej informacji odnośnie pierwszego sprawozdania.  

Radna Irena Furmańska złożyła formalny wniosek o przyjęcie sprawozdania finansowego, 

czyli tego nad którym pracowała Komisja wraz z opisowym, które mówi Radnym jakie 

działania podjął OPS. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Radnej Ireny Furmańskiej.  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy odrzuciła wniosek Radnej Ireny Furmańskiej: 

6 głosami przeciw, 2 za i 3 wstrzymujące. Obecnych na sesji  11 radnych. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 1 w sprawie: przyjęcia 

sprawozdania z działalności OPS za 2015r., które zostało przyjęte po poprawkach przez 

Komisję ds. Rodziny i Bezpieczeństwa w dniu 23.03.2016r. i przedłożone w materiałach na 

sesję dla Radnych  31.03.2016r. 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 7 za uchwałą, 1 przeciw, 3 

wstrzymujące. Obecnych na sesji 11 radnych.  

Tekst jednolity uchwały nr XIX/138/16 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 6 porządku obrad 

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015r. 

Projekt uchwały omówił Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych Mariusz Śpiewanek. 

Radna Irena Furmańska poinformowała, iż zrobiła analizę punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych i stwierdza, że w porównaniu do poprzedniego sprawozdania liczba tych 

punktów wzrosła, było 18 jest 24. 

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Mariusz Śpiewanek poinformował, iż w 2015 r. powstały dwa nowe punkty sprzedaży 

napojów alkoholowych.  
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Radna Irena Furmańska zadała pytanie ile odbyło się kontroli punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych pod względem sprzedaży alkoholu dzieciom, młodzieży i osobom 

nietrzeźwym. 

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Mariusz Śpiewanek udzielił odpowiedzi, iż żeby można było skontrolować dany punkt musi 

być zarządzenie Wójta Gminy powołujące komisję do przeprowadzenia kontroli, następnie 

sprzedawca napojów alkoholowych jest zawiadamiany pisemnie o przeprowadzeniu kontroli 

w określonym czasie, dlatego Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych korzysta z pracy dzielnicowych, którzy jako organy bezpieczeństwa nie muszą 

mieć pozwolenia. 

Radna Irena Furmańska zapytała, skoro Gminna Komisja ma to w planie działania to 

dlaczego nie wystąpiła do Wójta o wydanie takiego zarządzenia.   

Pełnomocnik Wójta odpowiedział, że dlatego ponieważ Gminna Komisja ds. 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie ma zgłoszeń ze strony 

społeczeństwa oraz dzielnicowych o konieczności przeprowadzenia kontroli.  

Radny Ireneusz Kucner (Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa) 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do sprawozdania. 

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

 W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 11 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujące. Obecnych na sesji 11 radnych.  

Tekst jednolity uchwały nr  XIX/139/16 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 7 porządku obrad 

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomani za 2015r. 

Projekt uchwały omówił Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych Mariusz Śpiewanek.  

Radny Ireneusz Kucner (Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa) 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do sprawozdania. 

Radny Stanisław Tokarski oznajmił, że w sprawie narkomani profilaktyka jest dobrze 

prowadzona jednak martwi go fakt, iż nie ma żadnej współpracy z policja w tej sprawie i nie 

udzieliła informacji, czy na terenie gminy jest zagrożenie narkomanią, czy występuje i w 

jakich rejonach.  

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Mariusz Śpiewanek odpowiedział, iż rzeczywiście takiej informacji nie uzyskał. Ponadto 

dodał, że nastąpiła zmiana Komendanta II Komisariatu Policji i w tym tygodniu Pełnomocnik 

odwiedzi nowego Komendanta w celu m.in. omówienia zasad współpracy z policją, aby takie 

dane statystyczne, o których powiedział Radny Tokarski były przekazywane. 

Radna Irena Furmańska wyraziła opinie, iż po to jest przedstawiciel policji w składzie 

Komisji, aby informował komisję.  

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Mariusz Śpiewanek dodał, iż zgadza się z wypowiedzią Radnej Ireny Furmańskiej, że 



8 

 

współpraca z policją w tym zakresie jest jak najbardziej konieczna, aby przekaz informacji 

był prawidłowy. 

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

 W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 11 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujące. Obecnych na sesji 11 radnych.  

Tekst jednolity uchwały nr  XIX/140/16 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 8 porządku obrad. 

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

Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy Santok Andrzej Szymczak. 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa) 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

Radny Tadeusz Boczula odniósł się do kwestii MZK wyrażając swoją opinie, że należy  ją 

przeanalizować, ponieważ koszty związane z funkcjonowaniem instytucji transportowych nie 

rosną, gdyż cena paliwa maleje, a wyciągają rękę po coraz większe pieniądze. Radny dodał, 

że inne samorządy gminne przeciwstawiły się MZK. 

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

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 11 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujące. Obecnych na sesji 11 radnych.  

Tekst jednolity uchwały nr  XIX/141/16 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 9 porządku obrad 

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 2016-

2020. 

Projekt uchwały omówił Skarbnik Andrzej Szymczak. 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa) 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

Radny Tadeusz Boczula zwrócił się z pytaniem do Skarbnika Gminy, czy wpływy z 

dochodów od osób fizycznych są zgodne z zapisami w budżecie. 

Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak udzielił odpowiedzi, że do tej pory nie wpłynęła z 

Ministerstwa Finansów informacja odnośnie zmiany kwoty udziału gminy we wpływach w 

podatku dochodowym od osób fizycznych i dalej w budżecie jest taka sama kwota, a jeżeli 

chodzi o realizację to miesięcznie wpływają takie kwoty jakie wynikają z ustalonej kwoty na 

2016 rok.  

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

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 11 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujące. Obecnych na sesji 11 radnych.  

Tekst jednolity uchwały nr  XIX/142/16 stanowi załącznik do protokołu. 
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Przewodniczący ogłosił 15 min przerwy. 

Po przerwie przystąpiono do dalszej realizacji porządku obrad 

Ad. 10 porządku obrad 

Uchwała w sprawie współdziałania celem realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa 

Wlkp. 

Projekt uchwały omówiła Joanna Rogoza-Chojnacka. 

Przewodniczący Rady Damian Kochmański (Przewodniczący Komisji Komisja Oświaty, 

Kultury i Sportu) 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: 10 za uchwałą, 0 przeciw, 1 

wstrzymujący. Obecnych na sesji 11 radnych.  

Tekst jednolity uchwały nr  XIX/143/16 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 11 porządku obrad 

Interpelacje i zapytania Radnych. 

Podczas omawiania punktu 11 porządku obrad tj. interpelacje i zapytania radnych 

Przewodniczący Rady poinformował, że do biura rady nie wpłynęły żadne interpelacje na 

piśmie. Głos zabrali: 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy w związku z tym, iż został 

przestawiony czas, nie można przestawić również lamp, tak aby zapalały się później i 

wyłączały wcześniej, ponieważ dużo lamp w miejscowości świeci się niepotrzebnie i my 

mieszkańcy ponosimy koszty. 

Radny Ireneusz Kucner odnośnie wypowiedzi Radnej Krystyny Rajczyk dodał, że taka 

sama sytuacja występuję w miejscowościach między Gorzowem Wlkp., a Starym Polichnem. 

Radny Radosław Wawrzyniak poinformował, że lampy są wyposażone w kalendarze 

astronomiczne, które decydują o tym kiedy mają się załączać, jednak żeby działały 

prawidłowo należy ustawić datę i czas poprawnie. Należy więc skorygować zegary, 

ewentualnie wymienić na nowe.  

Radny Jerzy Stępień zwrócił się z Pytaniem do Wójta, czy jest możliwość zamontowania 

lamp na ul. Szkolnej, ponieważ od skrzyżowania pierwsza lampa znajduje się dopiero na 

wysokości remizy.  

Odpowiedzi Wójta: 

 Tematem lamp i ich zegarów na pewno się zajmiemy, jeżeli będzie możliwość 

przestawienia tych zegarów to jak najbardziej, ponieważ jak już powiedział 

Przewodniczący Rady to są nasze pieniądze. 

 Jeżeli chodzi o oświetlenie ul. Szkolnej to w większości sołectw ludzie oczekują 

doświetlenia i jeżeli chcielibyśmy realizować wszystkie wnioski to budżetu gminy 

zabrakłoby na samo światło. Oczywiście gmina będzie doświetlać poszczególne 

miejscowości, ponieważ są miejsca gdzie w ogóle oświetlenia nie ma, a jeżeli chodzi o 
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Santok i ul. Szkolną należy to przeanalizować i sprawdzić. Jeżeli będzie to niewielki 

koszt i będzie możliwość zamontowania lampy to jak najbardziej.  

 

Ad. 12 porządku obrad 

Informacje i wolne wnioski. 

Podczas omawiania punktu 12 porządku obrad tj. informacje i wolne wnioski Przewodniczący 

poinformował, że do Biura Rady wpłynął dokument z Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Zielonej Górze skierowany do Przewodniczącego Rady Gminy Santok, 

dotyczący posiedzenia kolegium dnia 13 kwietnia 2016 r., przedmiotem postępowania 

nadzorczego będzie uchwała nr 18/127/ 16 Rady Gminy Santok z dnia 10 marca 2016 r., która 

według wstępnej analizy narusza prawo.  

Skarbnik Gminy Santok  poinformował, że uchwała została już wyeliminowana z obiegu 

prawnego poprzez jej uchylenie w §8 uchwały w sprawie zmian budżetowych. W związku z 

tym posiedzenie kolegium się nie odbędzie, należy tylko przed tym posiedzeniem dostarczyć 

nową uchwałę Do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

Radny Jerzy Stępień korzystając z okazji zaprosił wszystkich obecnych i poprosił sołtysów 

o przekazanie informacji mieszkańcom swoich sołectw, że 23 kwietnia w Zespole Szkół w 

Santoku odbędzie się Turniej Piłki Siatkowej dla osób niezrzeszonych z terenu gminy Santok.  

Wójt Gminy Santok odnosząc się do wypowiedzi Radnego Tadeusza Boczuli odnośnie 

MZK, że cena paliwa spada, a koszty związane z MZK wzrastają, oznajmił, że dotyczy to nie 

tylko naszej gminy, ale również pozostałych gmin. Gmina Santok dopłaca ok 160 000, 

Deszczno ok 1 000 000 zł, Bogdaniec ponad 300 000 zł, Lubiszyn 400 000 zł. MZK twierdzi, 

że oni i tak do gmin dopłacają ok 500 000 zł. Koszty mają się  zmienić w związku z nowym 

planem transportowym, który obowiązywać będzie od 2018r. Koszty są związane również z 

wydłużeniem trasy, nie ta Rada i nie ten Wójt podejmował decyzję o wydłużeniu trasy MZK i 

dlatego te koszty są coraz większe. Jeżeli chodzi o gminy, które zrezygnowały z miejskiego 

przewoźnika to jest to Kłodawa, ale należy pamiętać o tym, że przystanki należą do MZK, 

miasto do tej pory nie wyraża zgody żeby na przystankach w mieście poza MZK 

zatrzymywali się inni przewoźnicy. Do tej pory było tak, że przewoźnik starał się o 

dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do przewozów, a w tej chwili o to musi się 

starać samorząd wspólnie czyli gminy, z miastem i powiatem.  

 

Ad. 13 porządku obrad 

Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy Santok. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XIX 

Sesji Rady Gminy Santok (godz. 12:32) 

 

Protokolant         Przewodniczący Rady  

 

Joanna Krystosik        Damian Kochmański 

 

 


