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Protokół XXI/2016 

z XXI Sesji Rady Gminy 

S a n t o k 

16 czerwiec 2016r. 

 

Porządek obrad dostarczony radnym w materiałach:  
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.  

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy Santok.  

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.  

5. Informacja z realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego gminy w 2015r. 

6. Omówienie odpisu wyroku ze skargi Wojewody Lubuskiego na uchwałę Rady Gminy 

Santok z dnia 30 grudnia 2013r. nr XXXIV/266/13 w sprawie zmiany „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Santok”. 

7. Sprawozdanie z działalności Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi 

Santockiej, w tym podjęcie uchwały. (projekt 1) 

8. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Santok. (projekt 2) 

9. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Czechów. (projekt 3) 

10. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz 

zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów z terenu gminy Santok. (projekt 4) 

11. Uchwała w sprawie realizacji przedsięwzięcia dotyczącego promocji gospodarczej 

wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa WIkp. (projekt 5) 

12. Uchwała w sprawie zmiany nazwy Gminnego Zespołu Oświaty w Santoku oraz nadania 

nowego statutu. (projekt 6) 

13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Lipki Wielkie ul. 

Szosowa 76. (projekt 7) 

14. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu.        

(projekt 8) 

15. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu.       

(projekt 9) 

16. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu.      

(projekt 10) 

17. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu.       

(projekt 11) 

18. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu.       

(projekt 12)  

19. Interpelacje i zapytania radnych. 

20.  Informacje i wolne wnioski.  

21. Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Ad. 1 porządku obrad  

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum  

Otwarcia XX Sesji Rady Gminy Santok o godz. 10
15

 dokonał Przewodniczący Rady Gminy 

Santok Damian Kochmański stwierdzając, że skład Rady na dzisiejszym posiedzeniu wynosi 

12 radnych, Radny Radosław Wawrzyniak dołączył do posiedzenia komisji podczas omawiania 

punktu 4 porządku obrad (godz. 10
35

) i od tego momentu Radni obradowali w kładzie 13 

osobowym. Nieobecni: Radna Renata Nowosad, Radny Tomasz Skrobański. 

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

Ustalenie porządku obrad 

Przewodniczący poinformował, o zmianie treści projektu 6 uchwały oraz wystąpił z propozycją 

wprowadzenia dwóch dodatkowych projektów uchwał: 

 projekt 13, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu; do 

punkt 19 porządku obrad  

   projekt nr 14  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2016; do 

punktu 20 porządku obrad. 

 

Za wprowadzeniem zmian do porządku obrad głosowało 12 Radnych. 

 

Przewodniczący Rady odczytał cały porządek obrad ze zmianami: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.  

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy Santok.  

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.  

5. Informacja z realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego gminy w 2015r. 

6. Omówienie odpisu wyroku ze skargi Wojewody Lubuskiego na uchwałę Rady Gminy 

Santok z dnia 30 grudnia 2013r. nr XXXIV/266/13 w sprawie zmiany „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Santok”. 

7. Sprawozdanie z działalności Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi 

Santockiej, w tym podjęcie uchwały. (projekt 1) 

8. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność  Wójta Gminy Santok. (projekt 2) 

9. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Czechów. (projekt 3) 

10. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz 

zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów z terenu gminy Santok. (projekt 4) 

11. Uchwała w sprawie realizacji przedsięwzięcia dotyczącego promocji gospodarczej 

wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa WIkp. (projekt 5)  

12. Uchwała w sprawie zmiany nazwy Gminnego Zespołu Oświaty w Santoku oraz nadania 

nowego statutu. (projekt 6) 

13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Lipki Wielkie ul. 

Szosowa 76. (projekt 7) 

14. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu.         

(projekt 8) 

15. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu.        

(projekt 9) 

16. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu.         

(projekt 10) 

17. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu.          

(projekt 11) 

18. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu.        

(projekt 12) 

19. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu.          

(projekt 13) 

20. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2016. (projekt 14) 

21. Interpelacje i zapytania radnych. 

22.  Informacje i wolne wnioski.  

23. Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy Santok. 
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Radna Irena Furmańska zgłosiła, że Komisja Budżetu Gospodarki i Rolnictwa oraz Komisja 

Oświaty Kultury i Sportu na posiedzeniu komisji, które odbyło się na pół godziny przed sesją 

podjęła inną nazwę projektu 6. 

 

Przewodniczący Rady sprostował zgłoszoną pomyłkę i ponownie odczytał punkt 12 „Uchwała 

w sprawie zmiany nazwy Gminnego Zespołu Oświaty w Santoku na Centrum Usług Wspólnych 

w Santoku oraz nadania nowego statutu” 

 

W głosowaniu porządek obrad ze zmianami przyjęto jednogłośnie – 12 za. 

 

Ad.3 porządku obrad  

Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy Santok.  

 

Protokół z XX Sesji Rady Gminy Santok przyjęto jednogłośnie – 12 za.  

 

Ad.4 porządku obrad  

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.  

 

Wójt złożył sprawozdanie z działalności, w tym: 

 19 maj – udział w zgromadzeniu członkowskim Banku Spółdzielczego Santok 

 20 maj – udział w pikniku motoryzacyjnym organizowanym przez Zespół Szkół w 

Santoku 

 21 maj – udział wraz z sołectwem Lipek Wielkich w wyjeździe do miejscowości 

Reitwein, która jest sołectwem partnerskim 

 31 maj – udział w III szkolnym festiwalu piosenki w Lipkach Wielkich 

 2 czerwiec – spotkanie w Lokalnej Grupie Działania w Sulęcinie 

 3 czerwiec – udział w festynie z okazji Dnia Dziecka w Lipkach Wielkich 

 4 czerwiec -  gminny Dzień Dziecka na Promenadzie w Santoku 

 8 czerwiec – udział w Komisji Rewizyjnej oraz wizyta Komendanta II Komisariatu Pana 

Mariusza Wojtuściszyna 

 9 czerwiec – spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w celu omówienia możliwości 

dofinansowania remontu dróg gruntowych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 

 12 czerwiec – piknik rodzinny organizowany przez szkołę  

 13 czerwiec – udział w Komisji Budżetowej i Komisji Oświaty 

 14 czerwiec -  udział w Komisji Rodziny 

 15 czerwiec – wizyta w Urzędzie Marszałkowskim, w którym odbywało się 

podsumowanie konkursu „Najpiękniejsza Wieś Lubuska”, wystartowało sołectwo 

Janczewo i na 16 zgłoszonych sołectw Janczewo znajdowało się między miejscem 6 a 10 

 

Wójt pogratulował Pani Dyrektor GOKu Sylwii Dobrzyńskiej w związku ze złożonym 

wnioskiem przez GOK i Koło Gospodyń Wiejskich, który na 25 złożonych wniosków był na 4 

miejscu i dzięki temu uzyskano dotację w wysokości 6 tyś.  

 

Wójt zaprosił wszystkich obecnych na Sesji na uroczystość przekazania samochodu 

strażackiego dla OSP Lipki, które odbędzie się w remizie przy Zespole Szkół w Lipkach 

Wielkich o godz. 17
00

. Wójt zaprosił również do uczestnictwa w Dniach Grodu Santok 24-26 

Czerwiec.  

Wójt oznajmił, że chce aby tegoroczne „Dożynki” odbyły się w Lipkach Wielkich. 

 

(O godz. 10
35

 do porządku obrad dołączył Radny Radosław Wawrzyniak) 

 



4 

 

Pani Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska oznajmiła, że bardzo cieszy się z sukcesu jaki 

osiągnął wniosek, ponieważ był to pierwszy wniosek GOKu jako instytucji i nie jest to tylko 

zasługa pracowników GOKu, ale również Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Santoku. Projekt 

napisany był pod hasłem „Serce Santoczan”.  

 

Wójt poprosił, aby po zakończeniu Sesji na 15 min. pozostali Sołtysi i Kierownicy z Urzędu 

Gminy.  

 

Ad.5 porządku obrad  

Informacja z realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego gminy w 2015r. 

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili informacje z zakresu jakim 

zajmowali się na swoich Komisjach w następującej kolejności: 

 Przewodniczący Komisji Rodziny i Bezpieczeństwa Ireneusz Kucner przedstawił 

informację w zakresie funkcjonowania policji na terenie gminy oraz bezpieczeństwa 

dróg. 

W uzupełnieniu Komendant II Komisariatu Policji w Gorzowie Wlkp. Pan Mariusz 

Wojtuściszyn poinformował, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo drogowe to jego poziom jest 

coraz lepszy, co jest ściśle związane z infrastrukturą drogową, drogi są w coraz lepszym 

stanie więc i bezpieczeństwo jest większe.  

 Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił informację w imieniu Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa oraz 

Komisji Oświaty Kultury i Sportu w zakresie działania OSP i Obrony Cywilnej na 

terenie Gminy. Przewodniczący poinformował, że Komisja nie przyjęła 

przedstawionego na komisji projektu modernizacji jednostek OSP oraz informacji o 

Obronie Cywilnej i powróci do tych tematów po okresie wakacyjnym.  

 

Ad.6 porządku obrad  

Omówienie odpisu wyroku ze skargi Wojewody Lubuskiego na uchwałę Rady Gminy Santok 

z dnia 30 grudnia 2013r. nr XXXIV/266/13 w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Santok”. 

 

Odpis wyroku ze skargi Wojewody Lubuskiego na uchwałę Rady Gminy Santok z 30 grudnia 

2013r. omówił Pani Mecenas Agata Smorowińska informując m.in., że po uprawomocnieniu się 

wyroku skutkiem będzie wyeliminowanie z obrotu uchwały. Rada może zaskarżyć wyrok do 

NSA, ale według Pani mecenas szanse Rady są niewielkie. 

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, że studium uwarunkowań uchwalane było w 2013 roku, 

wszelkie uchwały, które są podejmowane przez Radę zawierają podpis Radcy Prawnego. Radny 

nie analizował treści wyroku, jednak zaznacza, że Radni podejmując uchwały powinni pamiętać 

o tym, że są one sprawdzane przez nadzór prawny i za parę lat tak jak w przypadku omawianym 

na dzisiejszej Sesji, któraś z uchwał może być skierowana do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego o uchylenie. Projekt inwestycji zlokalizowania trzech wiatraków w Gminie 

Santok upadł, nie ze względu na zapisy w studium, ale tak jak Pani Mecenas powiedziała ze 

względu na  ustawę o OZE. Radny dodał, że były protesty mieszkańców i wielu mieszkańców 

było niezadowolonych i zbierało podpisy jednak więcej podpisów było za postawieniem 

wiatraków niż przeciw. Firma, która wystąpiła z wnioskiem o postawienie wiatraków prosiła, 

aby przeprowadzić referendum w tej kwestii i chciała wybudować wiatraki w tej miejscowości 

gdzie poparcie byłoby bardzo duże. 

Radny stwierdził, że temat wiatraków jest już zamknięty, ale uważa, że każda inwestycja 

prowadzi do rozwoju gminy i prowadzi nowoczesność  
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Radny Tomasz Helicki zwrócił się z pytaniem, czy wyrok nie unieważnia planu 

zagospodarowania przestrzennego, który został niedawno sporządzony w Wawrowie i jakie to 

ma skutki dla gminy. 

 

Pani Mecenas Agata Smorowińska poinformowała, że w tym zakresie ustawodawca 

przewidział pewne skutki prawne, ale to orzeczenie wywiera skutki od momentu jego przyjęcia, 

a pozostała działalność Rady i Gminy pozostaje pod ochroną prawną. Natomiast w momencie 

kiedy się uprawomocni to orzeczenie, a ono się uprawomocni 20 czerwca z mocy prawa ta 

uchwała zostanie wyeliminowana i nie będzie mogła stanowić podstawy do procedowania 

dalszego, czyli uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, stąd też to 

co zostało uchwalone skutecznie jest obowiązującym prawem miejscowym jeżeli chodzi o 

dotychczasowe plany zagospodarowania przestrzennego, ponieważ one stanowią źródło prawa 

miejscowego. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że zrozumiała wypowiedź Pani Mecenas Agaty 

Smorowińskiej, że nie ma przesłanek do złożenia kasacji dla tego wyroku, jest to tylko strata 

czasu, aby o tym mówić, stąd pytanie do Wójta jak zamierza działać dalej w sprawie planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy.  

 

Wójt poinformował, że Gmina już działa w tej kwestii, powołana została komisja urbanistyczna 

i tak jak już Pani Mecenas powiedziała należy wrócić do studium z 2005 roku i należy je na 

nowo opracować. 

 

Wyrok ze skargi Wojewody Lubuskiego na uchwałę Rady Gminy Santok stanowi załącznik do 

protokołu.  

 

Ad.7 porządku obrad  

Sprawozdanie z działalności Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi 

Santockiej, w tym podjęcie uchwały  

 

Sprawozdanie przedstawił Prezes Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi 

Santockiej Stanisław Tokarski. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański przedstawił opinie 

w imieniu Komisji Oświaty Kultury i Sportu oraz Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa 

poinformował, że Komisja Budżetu Gospodarki i Rolnictwa zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie stosunkiem głosów 3 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się, 2 osoby nie brały udziału 

w głosowaniu  natomiast Komisja Oświaty Kultury i Sportu zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie stosunkiem głosów 3 za, 0 wstrzymujących się, 1 osoba nie brała udziału w 

głosowaniu. 

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, że jest członkiem Komisji Budżetowej i głosowała 

przeciwko przyjęciu uchwały i zatwierdzeniu straty. Radna uzasadniła swoje stanowisko 

słowami: „Jako Radna drugi rok oceniam bilans i sprawozdanie Fundacji Ochrony Przyrody i 

Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej i już drugi rok moja ocena musi być negatywna. Jedynym 

kryterium jakim kieruje się oceniając bilans i sprawozdanie to przestrzeganie litery prawa, w 

moim odczuciu nie dokonuje się tego i teraz chciałabym uzasadnić, kolejność nie ma znaczenia, 

to są punkty, które uważam, że do tej pory nie zostały wyjaśnione, sprostowane. Pierwsze to 

Fundacja przedłożyła Radnym bilans i sprawozdanie niezweryfikowane przez instytucje do tego 

powołaną, bilans i sprawozdanie podpisane jest wyłącznie przez Członków Fundacji, w Fundacji 

nie powołano nawet komisji rewizyjnej, która mogłaby sprawnie sprawować taką kontrolę nad 

finansami Fundacji. Drugie, Fundacja nadal nie posiada zatwierdzonego przez Radę Gminy 

Santok Statutu, a więc działa wbrew ustawie o fundacjach, przez 12 miesięcy nie zostały podjęte 
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działania celem wyjaśnienia umocowania prawnego podpisu złożonego przez ówczesnego 

Przewodniczącego Rady Gminy Santok pod zmianami do statutu Fundacji, które to zmiany 

również nie zatwierdziła Rada Gminy Santok. Czwarte, Fundacja prowadzi również działalność 

związaną z wynajmem, dzierżawą nieruchomości gruntowych, chociaż takich uprawnień według 

mnie nie ma, brak jest odpowiedniego zapisu w niezatwierdzonym przez Radę Gminy Santok 

statucie. Piąte, Fundacja wynajmuje jeśli dobrze zrozumiałam, a dzisiaj potwierdził to Pan 

Prezes Tokarski 20 ha gruntów rolnych, ale podatek rolny obciąża Fundację. Fundacja nie 

realizuje celów statutowych, wydatkowana kwota 6 tyś. zł w porównaniu do wydatków 

administracyjnych, w tym do pobieranych wynagrodzeń jest znikoma. Fundacja poniosła straty 

w wysokości 25 304, 57 zł są to należności za kruszywo, które według Prezesa i Radnego 

Tokarskiego są nieściągalne. Przy braku weryfikacji bilansu nie jest możliwe zweryfikowanie 

tych zapisów, nie mamy tej możliwości, nie wiemy jakie czynności zostały podjęte przez 

Prezesa i Zarząd, aby odzyskać te pieniądze, kiedy się do tego zabrano, może już było za późno. 

Ponadto tak jak w roku ubiegłym stoję na stanowisku, że Radni Rady Gminy Santok nie powinni 

zasiadać w Zarządzie Fundacji. Radni sprawują czynności uchwałodawcze i kontrolne, 

wyłącznie, a na dzień dzisiejszy Członkiem Fundacji jest Przewodniczący Rady Gminy, 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa i dwóch Radnych z Rady Gminy. Te 

wszystkie zastrzeżenia, a przede wszystkim brak weryfikacji bilansu i całego sprawozdania za 

rok 2015 są podstawą, że będę na tej sesji głosowała przeciwko uchwale o przyjęciu 

sprawozdania za rok 2015. Niektórzy Radni, Członkowie Zarządu Fundacji na posiedzeniu 

Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa głosowali za przyjęciem sprawozdania, w mojej 

ocenie złamane zostały zapisy art. 25a ustawy o samorządzie gminnym, dlatego głosowanie na 

tej Komisji Członków Zarządu i Radnych jest nieważne”. 

 

Radny Stanisław Tokarski Prezes Fundacji poinformował, że Radna Irena Furmańska od 

samego początku ma duże zastrzeżenia do funkcjonowania Fundacji, w roku ubiegłym doszło do 

tego, że Radna powiadomiła wiele instytucji odnośnie działalności Fundacji i na wszystkie 

zastrzeżenia, które zostały przedstawione udzielono już odpowiedzi dla poszczególnych 

instytucji m.in. dla Ministra Gospodarki i było również pismo od Wojewody i na dzień 

dzisiejszy Radny nie wie jakie są tego skutki, ponieważ Fundacja nie posiada żadnych informacji 

na ten temat. Radny poinformował, że sprawozdanie po sporządzeniu zostaje wysyłane do 

Ministra Ochrony Środowiska, do Urzędu Skarbowego, do KRS i tam są osoby i instytucje, 

które dokonują sprawdzenia czy to jest zgodne ze sprawami finansowymi i na dzień dzisiejszy 

nie było żadnej informacji w sprawie nieprawidłowości. 

 

Radna Irena Furmańska stwierdziła, że Prezes Stanisław Tokarski bardzo osobiście odbiera 

pewne uwagi i Radna wolałaby, żeby zamiast wypowiadania wniosków odnoście Jej osoby 

Radny odniósł się do stwierdzeń dotyczących Fundacji, ponieważ nikt Radnej nie oznajmił, że 

nie ma Racji w tej kwestii, a jeżeli otrzyma takie stwierdzenie to następnego sprawozdania 

Radna nie będzie oceniać w ten sposób.  

 

Przewodniczący Rady poprosił Panią Mecenas, aby odniosła się do art. przytoczonego przez 

Radną Irenę Furmańską, i co do zasadności głosowania Członków Zarządu w omawianej 

sprawie.  

 

Pani Mecenas Agata Smorowińska poinformowała, że jeżeli chodzi o kwestię głosowania 

uważa, że w tym zakresie każdy z Radnych powinien wewnętrznie według własnego 

przekonania i mandatu podejść do tej sprawy, ponieważ nie ma przepisu, który by w tym 

względzie bezwarunkowo nakazywał wyłączenia Radnego z głosowania.  

 

Radny Radosław Wawrzyniak oznajmił, że od kilku lat jest sceptycznie nastawiony do działań 

Fundacji, ponieważ z roku na rok powiększa straty, a zyski są coraz mniejsze i w związku z 

powyższym należy się poważnie zastanowić, czy jest sens na siłę ją utrzymywać. Radny uważa, 
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że na tę chwilę Fundacja nie spełnia zamierzeń. Jeżeli Fundacja na działalność statutową 

przeznacza niespełna połowę kosztów, które idą do „kieszeni” księgowej i Prezesa to coś jest nie 

tak. Radny stwierdził, że na dzień dzisiejszy utrzymanie telefonu to ok 30 zł, Fundacja wydaje 

2000 rocznie na telefony. Radny stwierdził, że tego sprawozdania nie przyjmie. 

 

Radny Jerzy Stępień poinformował, że Fundacja jest odłączona od Urzędu Gminy i działa 

osobno na swoim majątku w związku z tym jest interpretacja prawna, która mówi, że Radny 

może zasiadać w Zarządzie Fundacji. W kwestii diety Radny dodał, że nie jest to 

wynagrodzenie, a ekwiwalent za zwrot kosztów czyli dieta, która wynosi 200 zł i były 

posiedzenia, za które Członkowie Zarządu nie pobierali diet.  

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, że bardzo łatwo zapomina się o tym co Fundacja zrobiła dla 

Gminy i dla mieszkańców. Fundacja powołana była po to, aby realizować te zadania, które nie 

mogły być ujęte w Budżecie Gminy Santok, wyraźnie w nazwie Fundacji jest ochrona zabytków  

przyrody i wszyscy powinni wiedzieć, że pewne zadanie, szczególnie z ochrony zabytków w 

większości wykonała Fundacja i gdyby jej nie było Gmina byłaby daleko w tyle w renowacji i 

odbudowie zabytków. Z przedstawionego sprawozdania nie można wyciągać całkowicie 

negatywnej oceny, ponieważ Fundacja nie pobiera na swoją działalność pieniędzy z budżetu 

gminy oraz nie zaciąga kredytów. Radny zaproponował, że jeżeli Fundacja nie będzie miała w 

najbliższym czasie żadnych możliwości realizowania nowych zadań to Prezes sam się zgłosi do 

Rady Gminy o podjęcie działań w celu rozwiązania Fundacji, ale póki co jeżeli Prezes ma plany 

to Rada powinna pozwolić mu je realizować.  

 

Radny Arkadiusz Witczak zwrócił się z pytaniem na czym polega rekultywacja wyrobiska 

oraz czy jeżeliby doszło do rozwiązania Fundacji to, czy obowiązek rekultywacji pozostałby w 

gestii Urzędu.  

 

Radny Stanisław Tokarski Prezes Fundacji odniósł się do wypowiedzi Radnego Radosława 

Wawrzyniaka oznajmił, że nieprawdą jest to, że Fundacja przynosi same straty, Fundacja 

posiada majątek warty na dzień dzisiejszy przeszło 1 mln zł. Odnośnie opłaty za telefon Radny 

poinformował, że Fundacja posiada 3 telefony komórkowe i miesięcznie płaci ok 180 zł. 

Odpowiadając na pytanie Radnemu Arkadiuszowi Witczakowi Radny poinformował, że 

Fundacja posiada plan rekultywacji zatwierdzony przez Starostę, plan jest w kierunku 

rekreacyjno-sportowym. Rekultywacja będzie kosztowała ok 200 tyś. zł i Fundacja posiada takie 

zabezpieczenie w związku z czym Gmina nie będzie obciążona żadnymi kosztami, chyba że 

nastąpiłoby rozwiązanie Fundacji to wtedy obowiązek rekultywacji leży po stronie Gminy. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak oznajmił, że plan rekultywacji brzmi obiecująco i należy się 

zastanowić czy nie warto zamknąć Fundacji, ponieważ jest obecnie zainteresowanie off-roadem  

i tor z prawdziwego zdarzenia może przyniósłby więcej pieniędzy Fundacji niż kopanie żwiru.  

 

Przewodniczący Rady poddał §1 uchwały dotyczący zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Fundacji za 2015 rok pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy zatwierdziła sprawozdanie głosami: 8 za uchwałą, 1 

przeciw, 2 wstrzymujące, 2 osoby nie brały udziału w głosowaniu. Obecnych na sesji 13 

radnych. 

  

Przewodniczący Rady poddał §2 uchwały dotyczący zatwierdzenia straty pomniejszającej 

fundusz statutowy Fundacji pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy zatwierdziła stratę głosami: 7 za uchwałą, 3 przeciw, 1 

wstrzymujący, 2 osoby nie brały udziału w głosowaniu. Obecnych na sesji 13 radnych. 

  

Przewodniczący Rady poddał całą uchwałę pod głosowanie:  



8 

 

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

wstrzymujące, 2 osoby nie brały udziału w głosowaniu. Obecnych na sesji 13 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXI/154/16 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady ogłosił 10 min przerwy (godz. 12
36

). 

Po przerwie Radni kontynuowali porządek obrad w składzie 11 osobowym – Radny Tadeusz 

Boczula oraz Radny Radosław Wołoszczuk opuścił posiedzenie Sesji. 

 

Ad.8 porządku obrad  

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Santok.  

Uchwałę omówił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Piotr Goławski. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że jako Radna jest 3 lub 2 raz przy podejmowaniu uchwały w 

sprawie skargi i stwierdza, iż ta skarga jest prowadzona prawidłowo, to co zostało napisane 

przez Komisję Rewizyjną jest prawdziwe, dobrze przeanalizowane i wyważone. Radna 

oznajmiła, że będzie głosować za przyjęciem tej uchwały, czyli za oddaleniem skargi, gdyż jest 

bezzasadna. 

 

Przewodniczący Rady 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 XXI/155/16 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.9 porządku obrad  

Uchwała w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Czechów.  

Uchwałę omówił Sekretarz Gminy Paweł Pisarek. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, na czyj wniosek wprowadza się nazwy ulic. 

 

Sekretarz odpowiedział, że Rada Sołecka i Sołtys wsi Czechów konsultowali z mieszkańcami 

kwestię nadania nazw ulic. 

  

Przewodniczący Rady 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 XXI/156/16 stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad.10 porządku obrad  

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu 

kosztów podróży służbowej dla sołtysów z terenu gminy Santok.  

 

Uchwałę omówił Sekretarz Gminy Paweł Pisarek. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski przedstawił 

pozytywną opinię Komisji. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem kto i na jakiej podstawie będzie stwierdzał, 

czy Sołtys nie pełni swojej funkcji oraz jak długo tego nie robi. 
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Sekretarz oznajmił, że nie sądzi, że Sołtys mógłby nie powiedzieć o tym Wójtowi. Istotą diety 

jest rekompensata za wykonywanie pracy w czynie społecznym, jeżeli Sołtys choruje, albo 

wyjechał na ponad miesiąc to dopiero wtedy można mówić o niewypłacaniu tej rekompensaty.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zapytała, czy ktoś będzie zastępował Sołtysa w przypadku jego 

dłuższej nieobecności. 

 

Sekretarz odpowiedział, że kwestia zastępstwa pełnienia funkcji Sołtysa w czasie choroby nie 

jest uregulowana w statucie, a mogłaby być, natomiast jest uregulowane, że Rada Sołecka 

wspiera Sołtysa w wykonywaniu jego funkcji i nie ma żadnych problemów, żeby tę funkcje 

czasowo przejmował członek lub członkowie Rady Sołeckiej.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zapytała czy 270 zł jest kwotą bez dodatku za obecność Sołtysa na 

posiedzeniu Sesji. 

 

Sekretarz odpowiedział, że kwota 270 zł jest ryczałtem za wszystko i Sołtysom nie przysługują 

już żadne inne środki rekompensaty z wyjątkiem delegacji za wyjazdy służbowe.  

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, że Sołtysi dostali podwyżkę niby 120 zł, ale zabrano im 

70 zł, które do tej pory były płacone za obecność na Sesji.  

 

Radny Radosław Wawrzyniak stwierdził, że jeżeli dieta sołtysa obligatoryjnie wynosiła 150 zł 

i statystycznie rzecz ujmując raz w miesiącu była Sesja to miesięcznie wynosiło 220 zł, w tej 

chwili propozycją jest 270. 

 

Radny Arkadiusz Witczak zapytał jaka jest sytuacja w innych gminach, czy Sołtysi dostają 

dodatek za udział w Sesji Rady Gminy. 

 

Wójt oznajmił, że Gmina chce dorównać do kwot jakie dostają Sołtysi w innych gminach.  

 

Sekretarz dodał, że wysokość diety zaproponowanej w uchwale jest na porównywalnym 

poziomie z innymi gminami. Sekretarz uważa, że dieta jest wypłacana albo za posiedzenie, albo 

w formie ryczałtu i nie widzi możliwości łączenia tych rozwiązań. Sekretarz zauważył, że 

problemem jest kwota i oznajmił, że jest ona propozycją Wójta i to Radni decydują o 

ostatecznym kształcie uchwały. 

 

Sołtys wsi Płomykowo oznajmił, że podwyżka 50 zł jest małą podwyżką w stosunku do pracy 

jaką wykonują Sołtysi i uważa, że kwota, którą Sołtysi otrzymywali za obecność na Sesji 

powinna dalej być ponieważ są Sołtysi, którzy nigdy nie pojawiają się na Sesji i nie będą z tego 

tytułu ponosić żadnych konsekwencji 

 

Wójt poinformował, że pieniądze za obecność na Sesji są ujęte w ryczałcie, ale nie może być 

dodatkowo wypłacane za posiedzenie, bo zostanie uchwała uchylona przez Wojewodę. 

 

Skarbnik dodał, że do 2010 roku w związku z aktualizacjami ustawy m.in. o samorządzie 

gminnym, każda uchwała Rady w sprawie diet, która zawierała zapis, że jest opłata za udział w 

Sesji zostawała przez nadzór Wojewody uchylana. Uchwała Rady Gminy Santok jest z 2008 

roku, dlatego do tej pory było to możliwe i są dwa rozwiązania, albo zostanie tak jak do tej pory, 

uchwała nie będzie zmieniana, a jeżeli będzie zmieniona to nie można płacić dodatkowo 

Sołtysom za udział w Sesji.  

 

Radni zgodnie przystali na propozycję Wójta, aby kwotę ryczałtu z 270 zł zwiększyć do 300 zł. 
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Przewodniczący Rady poddał uchwałę ze zmianami w zakresie zwiększenia kwoty do 300 zł 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 XXI/157/16 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.11 porządku obrad  

Uchwała w sprawie realizacji przedsięwzięcia dotyczącego promocji gospodarczej 

wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa WIkp.  

 

Uchwałę omówił Sekretarz Gminy Paweł Pisarek. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski Przedstawił 

pozytywną opinię Komisji. 

 

Przewodniczący Rady 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 XX/158/16 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.12 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zmiany nazwy Gminnego Zespołu Oświaty w Santoku na Centrum Usług 

Wspólnych w Santoku oraz nadania nowego statutu. 

 

Uchwałę omówił Sekretarz Gminy Paweł Pisarek. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański przedstawił 

pozytywną opinię wypracowaną przez Komisję Oświaty Kultury i Sportu oraz Komisję Budżetu 

Gospodarki i Rolnictwa na wspólnym posiedzeniu.  

 

Przewodniczący Rady 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 XXI/159/16 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.13 porządku obrad  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Lipki Wielkie ul. 

Szosowa 76.  

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski Przedstawił 

pozytywną opinię Komisji. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy omawiane mieszkanie jest zadłużone. 
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Pani Kierownik RGKROŚ udzieliła odpowiedzi, że mieszkanie nie jest zadłużone i może być 

przedmiotem sprzedaży.  

 

Przewodniczący Rady 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 XXI/160/16 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.14 porządku obrad  

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu.  

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski Przedstawił 

pozytywną opinię Komisji. 

 

Przewodniczący Rady 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 XX/161/16 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.15 porządku obrad  

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu.  

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski Przedstawił 

pozytywną opinię Komisji. 

 

Przewodniczący Rady 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 XXI/162/16 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.16 porządku obrad  

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu.  

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski Przedstawił 

pozytywną opinię Komisji. 

 

Przewodniczący Rady 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 XX/163/16 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.17 porządku obrad  

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu.  
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Uchwałę omówił Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski Przedstawił 

pozytywną opinię Komisji. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, dlaczego w uchwale nie jest zapisany 

procentowy udział finansowy przez Gminę i Powiat. 

 

Skarbnik Gminy poinformował, że udział procentowy poszczególnych jednostek jest określony 

w umowie partnerskiej, która będzie podpisywana z Powiatem po pozytywnej uchwale 

intencyjnej Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady 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 XX/164/16 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.18 porządku obrad  

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu.  

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski Przedstawił 

pozytywną opinię Komisji. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak zapytał, czy chodnik w drodze jest rzeczą priorytetową, 

ponieważ w wielu miejscowościach nie ma ani drogi, ani chodnika, a w tym przypadku 

przekazywane są pieniądze na chodnik i Radny uważa, że należy się zastanowić, czy to jest 

priorytet.  

 

Wójt oznajmił, że dla mieszkańców nie ma różnicy, czy to jest droga powiatowa czy gminna, ale 

leży na terenie Gminy i mieszkańcy chcą się bezpiecznie poruszać. Rada Powiatu podjęła kiedyś 

uchwałę, że będzie realizowała zadania jeżeli Gminy będą dofinansowywały po 50% i to 

funkcjonuje w każdej jednej gminie. Poza tym jest to ostatni moment, aby coś z Powiatem 

realizować, ponieważ Powiat dostał dużą pożyczkę i ma teraz okres niespłacania kredytów, a 

kiedy zacznie spłacać to już nie zrobią nic, dlatego Gmina chce to maksymalnie wykorzystać.  

Omawiana uchwała dotyczy koloni w Janczewie, gdzie jest budowana kanalizacja i chodzi o 

bezpieczeństwo, ponieważ nie ma tam pobocza, ani chodnika. Droga będzie odnawiana i przy 

okazji wykonawca może za niewielkie pieniądze zbudować ciąg pieczo-rowerowy także jest to 

okazja, a jeżeli Gmina się nie dołoży do dokumentacji to Powiat tego nie zrealizuje. 

 

Przewodniczący Rady dodał, że jest to miejsce gdzie mieszkają ludzie, którzy mają dzieci i 

wprost mówią, że jeżeli będzie możliwość, aby dziecko mogło bezpiecznie poruszać się tą drogą 

do szkoły to do tej szkoły pójdzie i mając w głosie to, aby szkoła w Janczewie w najbliższym 

czasie wyglądała tak jak w projekcie i żeby dzieci do tej szkoły uczęszczały należy stworzyć do 

tego warunki.  

 

Radny Radosław Wawrzyniak stwierdził, że przez drogę Santok-Polichno przejeżdża na dobę 

ok 4 000 pojazdów i to są właśnie te priorytety, o których Radny mówił wcześniej. Radny 

zwrócił uwagę, że może lepiej te środki zabezpieczyć i dołożyć Zarządowi Dróg Wojewódzkich, 

aby zrobić ścieżkę między Santokiem a Polichnem, przy założeniu, że dokumentacja już się 
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toczy, a w przypadku Janczewa nie ma żadnej gwarancji, że te pieniądze znajdą swój pozytywny 

finał. 

 

Wójt dodał, że jeżeli chodzi o ścieżkę rowerową między Santokiem, a Polichnem to nic do tego 

nie ma Zarząd Województwa, bo to Gmina będzie robić projekt w ramach ZITu jeżeli pozwolą 

na to  badania geologiczne, bo jest tam podłoże torfowe. Natomiast jeżeli chodzi o ciąg pieszo-

rowerowy w Janczewie to jest duże prawdopodobieństwo wykonania, ponieważ inwestorem 

będzie powiat, a w przypadku ścieżki Santok-Polichno Gmina musi liczyć na dofinansowanie z 

funduszy unijnych.  

 

Radny Arkadiusz Witczak oznajmił, że zawsze się mówi o nowych osiedlach, a Radny uważa 

że mieszkańcy, którzy mieszkają od 1945 roku w miejscowościach do tej pory chodzą po błocie, 

nie mają kawałka chodnika i nikt o nich się nie martwi, a mieszkają i płaca podatki od 70 lat. 

Radny nie ma nic do mieszkańców Janczewa i chciałby aby wszędzie były chodniki, ale są też 

inne miejscowości.  

 

Radny Jerzy Stępień poinformował, że dzieci które dojeżdżają do przystanku w Janczewie jest 

dużo Radni mają rację, ale jest sytuacja, że Powiat chce robić chodnik w Janczewie i jeżeli jest 

szansa to należy ją wykorzystać.  

 

Sekretarz dodał, aby zwrócić uwagę na to, że Powiat w miarę równomiernie rozkłada 

inwestycję dlatego, że Czechów i Janczewo to jedna strona, Płomykowo i Santok jest środkiem 

Gminy i druga strona to Baranowice. Zadanie w Janczewie Powiat chce realizować w ramach 

inicjatyw społecznych.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 10 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujące. Obecnych na sesji 10 radnych. Obrady Sesji Rady Gminy opuścił Radny Tomasz 

Helicki – od tego momentu Rada obradowała w składzie 10 osobowym. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXI/165/16 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.19 porządku obrad  

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu.  

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski Przedstawił 

pozytywną opinię Komisji. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 10 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujące. Obecnych na sesji 10 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XX/166/16 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.20 porządku obrad  

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

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski Przedstawił 

pozytywną opinię Komisji. 
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Radna Irena Furmańska oznajmiła, że Przewodniczący Komisji zapomniał, jaką Radni 

podejmowali uchwalę miesiąc temu, że wydatkowanie pieniędzy na kluby sportowe musi być 

wcześniej zaopiniowane jeżeli chodzi o status organizacji pożytku publicznego. Pan Skarbnik 

obiecał, że na obecnej sesji Radni otrzymają opinie, a tak się nie stało.  

 

Skarbnik poinformował, że wysłał maila do Pani Mecenas z prośbą o przedstawienie tej 

interpretacji i jeżeli ją otrzyma niezwłocznie przekaże ją Radnym.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 10 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujące. Obecnych na sesji 10 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XX/167/16 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 21 porządku obrad  

Interpelacje i zapytania Radnych 

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

piśmie. Głos zabrali: 

 

Radna Justyna Haliczyn zwróciła się z pytaniem, kiedy zaczną się prace związane z 

równaniem dróg gminnych, ponieważ do Radnej doszły informacje, że zgłaszają się osoby 

prywatne, aby równać drogi, które są ich własnością. 

Wójt poinformował, że przetarg jest już zakończony i w dniu jutrzejszym (tj. 17.06.2016r.) 

przyjeżdża wykonawca do Santoka i Pan Żelazny będzie uzgadniał z Sołtysami kolejność 

równania dróg. Wójt oznajmił, że prywatne drogi nie będą równane przez gminę.   

Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska dodała, że Radnej Justynie Haliczyn zapewne 

chodziło o przejęcia przez gminę dróg prywatnych, ponieważ były takie wnioski do Urzędu 

Gminy składane. 

Wójt dodał, że wpłynęły wnioski mieszkańców z Wawrowa, ale zostały one na ten czas 

odsunięte, ponieważ gmina nie ma w tym interesu i wiązałoby się to z dużymi kosztami.  

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że na terenie gminy są właściciele nieruchomości 

gruntowych, którym przez Sąd ustanowione zostały opłaty służebności na rzecz przedsiębiorcy 

przesyłowego. Ustanowiony czynny przesył obciąża nieruchomość gruntową, ingeruje w prawo 

własności, w wielu przypadkach nawet zamyka drogę do korzystania z tej nieruchomości i w 

związku z tym pytanie Radnej dotyczy podatku rolnego, Radna w tej sprawie 3 tygodnie temu 

zwracała się do Skarbnika i chciałaby dostać na piśmie opinie, kto płaci w takich przypadkach 

podatek, jak się ma zachować i jakie ma uprawnienia właściciel, który jest wpisany w księgę 

wieczystą, w którą wpisany jest również właściciel przesyłu. 

Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska poinformowała, że jeżeli chodzi o służebność 

przesyłu to w większości z urzędu ustanowiona jest opłata, właściciel nieruchomości wziął 

odszkodowanie jednorazowo, albo w jakichś okresach w zależności od porozumienia stron. Pani 

Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska oznajmiła, że nie wie jakie będzie stanowisko radcy 

prawnego, lecz uważa, że obciążony będzie właściciel nieruchomości, ponieważ nie zmienia się 

statut własności, a służebność jest wpisana w księdze wieczystej po to aby dany operator miał 

swobodny dostęp do tej nieruchomości. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że poczeka na opinie prawną, lecz stwierdza, że 

odpłatność ustalona sądownie jest wynagrodzeniem, które może się bardzo szybko wyczerpać, a 
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podatek płaci się corocznie i wtedy właściciel nieruchomości zostaje z podatkiem od 

nieruchomości, do której ma ograniczony dostęp, a w wielu przypadkach w ogóle nie ma 

dostępu.  

Radny Arkadiusz Witczak oznajmił, że on oraz jego koledzy i koleżanka z Lipek Wielkich i 

okolic, którzy są Radnymi co nie jest tajemnicą startowali z Komitetu Pana Grzegorza 

Ignatowicza, padł pomysł, aby założyć klub Radnych jednak po naradzie podjęto decyzję, że 

Radni nie będą zakładać takiego klubu, aby nie być postrzegani jako „czarne owce”,  wszyscy 

Radni powinni współpracować, aby Gmina Santok zaczęła kwitnąć i żeby coś zaczęło się dziać, 

co obiecał Wójt. Natomiast Radny zaznacza, że po raz trzeci zwraca się do Przewodniczącego 

Rady odnośnie zasiadania przez niego w Komisji Budżetowej i sprawę tę zostawia jego 

sumieniu. Radny uważa, że Lipki Wielkie są dużą miejscowością i ktoś z tej miejscowości 

powinien być członkiem komisji budżetu. Radni w tej chwili czują się zmarginalizowani. 

 

Radna Irena Furmańska po pierwsze oznajmiła, że wnioskuje po raz drugi, aby Radny z 

miejscowości Lipki Wielkie zasiadał w Komisji Budżetowej. Po drugie Radna zaznaczyła, że 

miesiąc temu została powołana Komisja ds. Statutów Sołectw i w związku z tym zapytała kiedy 

będzie pierwsze posiedzenie komisji. Kolejną sprawą, którą poruszyła Radna jest to, że ponad 3 

miesiące minęły jak Radni wnieśli uwagi do Statutu Gminy Santok i Radni do tej pory nie 

wiedzą co się w tej kwestii dzieje, kiedy będzie spotkanie i kiedy Radni dostaną jakieś 

informacje na ten temat. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że przewidziana jest jeszcze jedna sesja w okresie 

wakacyjnym, w lipcu i komisja ds. statutów sołectw spotka się na pewno jeszcze przed sesją.  

 

Radna Irena Furmańska dodała, że to nie jest temat na jedno posiedzenie i na sesję. 

 

Przewodniczący Rady oznajmił, że nie zakłada, iż statuty zostaną przepracowane w ciągu 

jednego dnia tylko, że na pewno komisja spotka się przed sesją, a jeśli chodzi o Statut Gminy 

Santok to nad tym pracuje również Pan Sekretarz i z posiadanych przez Przewodniczącego 

informacji wynika, że Statut był kilkukrotnie przepracowany. Przewodniczący chciałby zrobić 

spotkanie ogólne wszystkich radnych, nie tylko komisji statutowej, po to aby każdy Radny mógł 

się wypowiedzieć na temat statutu. Przewodniczący nie jest na dzień dzisiejszy w stanie podać 

konkretnych terminów. 

 

Wójt w odniesieniu do wypowiedzi Radnego Arkadiusz Witczaka oznajmił, iż dotknęło go to 

osobiście, ponieważ nie uważa żeby Lipki były marginalizowane, wręcz przeciwnie. Wójt jest 

zdania, że to iż żaden Radny z miejscowości Lipki nie jest w komisji budżetowej niestety jest 

pokłosiem zawieruchy wyborczej, która się odbyła. Wójt uważa, że przedstawiciel z Lipek 

Wielkich powinien być w komisji budżetowej. 

 

Radna Krystyna Rajczyk wniosła swoją rezygnację z uczestnictwa w Komisji ds. Statutów 

Sołectw. 

 

Ad. 22 porządku obrad 

Informacje i wolne wnioski 

Przewodniczący Rady poinformował, że odnośnie tematu, który był poruszany na poprzedniej 

sesji dotyczący wniosku o dofinansowanie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

wystosowano odpowiedz, że na podstawie art. 216 ust. 2 ustawy o finansach publicznych brak 

jest podstaw prawnych do udzielenia przez Gminę Santok ze środków z budżetu gminy pomocy 

finansowej na zakup sterylizatora dla NZOZ.  
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Biuro Rady wystosowało również odpowiedz na wniosek, o którym wspomniał Wójt dotyczący 

przejęcia przez Gminę Santok prywatnej działki, która miałaby służyć jako droga, była to 

odpowiedz odmowna, ponieważ nie ma takiej możliwości na dzień dzisiejszy.   

 

Sołtys wsi Jastrzębnik Daria Skorupska po pierwsze poprosiła, aby Wójt skierował prośbę do 

Spółki Wodnej, aby sprawdzili zawory, ponieważ w dniu wczorajszym tj 15.06.2016r. miała 

miejsce taka sytuacja, że jechał tir, zawór odskoczył i prawie zabił kobietę, która na szczęście 

zdążyła odskoczyć, należy zająć się tą sprawą, bo może dojść do nieszczęścia. Po Drugie Pani 

sołtys zgłosiła, że w Jastrzębniku koło sklepu zrobił się na tyle duży uskok, że samochody się na 

nim zawieszają i prosi aby zająć się tą sprawą.  

 

Sołtys wsi Płomykowo Grzegorz Jatczak zapytał, co się dzieje z projektem oświetlenia dla 

Płomykowa oraz do kogo zgłaszać się w kwestii wynajmowania sali wiejskiej.  

 

Wójt oznajmił, że projekt oświetlenia jest w trakcie realizacji, a w kwestii wynajmowania sali 

należy zgłaszać się do gminy.   

 

Ad. 23 porządku obrad 

Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy Santok. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXI Sesji 

(godz. 14
50

) 

 

Protokolant                                                                                Przewodniczący Rady Gminy        Przewodniczący Rady  

 

Joanna Krystosik        Damian Kochmański 


