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Protokół XX/2016 

z XX Sesji Rady Gminy 

S a n t o k 

19 maj 2016r. 

 

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

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy Santok.  

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.  

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015r. i udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy:  

a. wystąpienie Skarbnika Gminy,  

b. wystąpienie Wójta Gminy,  

c. opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu oraz wniosek w sprawie 

absolutorium dla Wójta,  

d. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania i wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,  

e. dyskusja, oraz podjęcie uchwał:  

-w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok,  

-w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Santok z tytułu wykonania budżetu za 

2015 rok.  

6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi              

i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.  

7. Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony rezerwatu przyrody „Buki 

Zdroiskie”. 

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

9. Uchwała w sprawie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Santok na lata 2016-2032 – aktualizacja. 

10. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów. 

11. Uchwała w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za prawo własności 

nieruchomości położonych w obrębie Lipki Wielkie gmina Santok oznaczonych 

numerami 207/5 i 334/3 przejętych na własność Województwa Lubuskiego. 

12. Uchwała w sprawie powołania komisji doraźnej w celu opracowania nowych statutów 

sołectw. 

13. Interpelacje i zapytania radnych.  

14.  Informacje i wolne wnioski.  

15.  Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Gminy Santok.  

 

Ad. 1 porządku obrad  

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum  

Otwarcia XX Sesji Rady Gminy Santok o godz. 10
10

 dokonał Przewodniczący Rady Gminy 

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

13 radnych. Nieobecni: Radna Justyna Haliczyn oraz Radny Jerzy Stępień. Radna Justyna 

Haliczyn usprawiedliwiła swoją nieobecność.  

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

Ustalenie porządku obrad 

Przewodniczący zaproponował, aby wymienić projekt uchwały nr 6 tj. uchwała w sprawie 

powołania komisji doraźnej w celu opracowania nowych statutów sołectw na poprawioną 

wersję, którą Radni otrzymali w dniu dzisiejszym przed  sesją oraz, aby dołączyć do porządku 

obrad punkt „uchwała w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Santok zbadania 

skargi na działalność Wójta Gminy Santok. 

Przewodniczący zwrócił się z pytaniem czy ktoś chciałby wprowadzić zmiany do porządku 

obrad. 

Sekretarz Gminy Paweł Pisarek zwrócił się z prośbą o dodanie do porządku obrad projektu 

uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w Gminie Santok obręb Janczewo dla działek o numerach 

ewidencyjnych gruntów 231/1, 231/ 2, 232/2, 232/3, 232/1, 235/1 i 233. 

Radna Irena Furmańska wyraziła swoją pochlebną opinie wobec tego, że do proponowanego 

porządku obrad na stronie Urzędu Gminy dołączono możliwość pobierania projektów uchwał, o 

co bardzo często postulowali m.in. sołtysi. Radna zgłosiła dwie uwagi do porządku obrad: 

- aby do punktu 6 porządku obrad tj. sprawozdanie z realizacji programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dodano informację za jaki okres jest to 

sprawozdanie, 

- aby do punktu 8 porządku obrad tj. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy dodano informację o numerze działki i jej lokalizacji. 

 

Za wprowadzeniem zmian do porządku obrad głosowało 13 Radnych. 

 

Przewodniczący Rady odczytał cały porządek obrad ze zmianami. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.  

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy Santok.  

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.  

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015r. i udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy:  

a. wystąpienie Skarbnika Gminy,  

b. wystąpienie Wójta Gminy,  

c. opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu oraz wniosek w sprawie 

absolutorium dla Wójta,  

d. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania i wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,  

e. dyskusja oraz podjęcie uchwał:  

-w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok,  

-w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Santok z tytułu wykonania budżetu za 

2015 rok.  

6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie za rok 2015. 
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7. Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony rezerwatu przyrody „Buki 

Zdroiskie”. 

8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działka 

65/2 obręb Janczewo. 

9. Uchwała w sprawie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Santok na lata 2016-2032 – aktualizacja. 

10. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów. 

11. Uchwała w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za prawo własności 

nieruchomości położonych w obrębie Lipki Wielkie gmina Santok oznaczonych 

numerami 207/5 i 334/3 przejętych na własność Województwa Lubuskiego. 

12. Uchwała w sprawie powołania komisji doraźnej w celu opracowania nowych statutów 

sołectw. 

13. Uchwała w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Santok zbadania skargi 

na działalność Wójta Gminy Santok. 

14. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w Gminie Santok obręb Janczewo dla działek o 

numerach ewidencyjnych gruntów 231/1, 231/ 2, 232/2, 232/3, 232/1, 235/1 i 233. 

15. Interpelacje i zapytania radnych.  

16.  Informacje i wolne wnioski.  

17.  Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Gminy Santok.  

 

W głosowaniu porządek obrad ze zmianami przyjęto jednogłośnie – 13 za. 

 

Ad.3 porządku obrad  

Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy Santok.  

 

Protokół z XIX Sesji Rady Gminy Santok przyjęto głosami – 12 za, 1 wstrzymujący.  

 

Ad.4 porządku obrad  

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.  

 

Wójt złożył sprawozdanie z działalności, w tym: 

 11 kwietnia - spotkanie Dyrektora Euroregionu Pana Krzysztofa Szydłaka i Dyrektora 

Euroregionu ze strony niemieckiej Pana Toralfa Schiwietz, spotkanie odbyło się w 

Santoku i zostały na nim omówione sprawy związane z przystąpieniem do realizacji 

inwestycji, czyli budowę „Mariny” i szkoły w Janczewie. 

 14 kwietnia -  przedstawiciele Wojewody gościli w Santoku wraz z busem 

informacyjnym „Rodzina 500+”. 

 16-17 kwietnia - Lubuskie TOUR w Nova Park. 

 18 kwietnia - spotkanie w sali wiejskiej mieszkańców Janczewa, Wójta i przedstawicieli 

PWiK dotyczące podłączeń do kanalizacji. 

 20 kwietnia -  spotkanie z Prezesem PWiK w Urzędzie w celu omówienia spraw 

związanych z efektem ekologicznym. Wójt poinformował, że gmina może uzyskać 

dotację 20 tysięcy na materiały dla tych osób, których nie stać lub z jakichś innych 

powodów nie mogą się podłączyć do kanalizacji.  

 23 kwietnia - obchody Dnia Seniora w Lipkach Wielkich. 

 24 kwietnia - targi ogrodnicze „Twój Ogród”, spotkanie „Na kilometrze” w Starym 

Polichnie. 

 27.04-4.05 – urlop Wójta. 

 6 maja - spotkanie w RZGW w Poznaniu. Głównym tematem spotkania był slip w 

Santoku i wylot odprowadzający wody powierzchniowe z drogi powiatowej. 
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 7 maja - obchody „Powiatowych Dni Strażaka” na „Pomenadzie” w Santoku, 

-  rozpoczęcie sezonu rowerowego, 

- udział w 70leciu OSP w Starym Polichnie. 

 12 maja - wizyta w PROW w Zielonej Górze wraz z Panią Anną Frątczak Kierownikiem 

RRG i Radnym Tomaszem Skrobańskim w celu omówienia możliwości 

finansowania w najbliższym czasie do przymierzanej i przygotowywanej 

inwestycji „budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipki Wielkie.  

- wizyta w ZDW w celu monitorowania sprawy przebudowy drogi 158 w 

miejscowości Lipki Wielkie. 

 13 maja - spotkanie z Panią redaktor z gazety niemieckiej Märkische Oderzeitung, wizyta 

miała na celu przedstawienie Gminy Santok mieszkańcom i turystom, którzy 

po wybudowaniu „Mariny” będą mieli okazje odwiedzić gminę,   

  

  - otwarcie wystawy w Muzeum w Santoku pt. „Santok prawobrzeżny”. 

Wójt po sprawozdaniu poruszył sprawy różne w tym: 

 poinformował o kontroli NIK w Urzędzie w zakresie zbiorników przydomowych 

oczyszczalni ścieków i odprowadzania szamb, na ten moment przedstawiciel NIK nie 

wniósł żadnych zastrzeżeń, 

 20 maja zaplanowane jest spotkanie z Komendantem Strzyżykowskim w celu omówienia 

szczegółów przekazania samochodu strażackiego dla OSP Lipki Wielkie, 

 poinformował, że jest już decyzja Sądu uchylająca uchwałę Rady Gminy Santok z 

30.12.2013r. dotyczącą studium zagospodarowania z 2015, 

 poprosił o wprowadzenie na przyszłą sesję uchwałę dotyczącą diet dla Sołtysów, 

ponieważ po konsultacjach z innymi Wójtami okazało się, że Sołtysi z Gminy Santok 

mają najniższe diety, 

 20 maja – odbędzie się piknik motoryzacyjny na promenadzie, 

 4 czerwca – odbędzie się gminny Dzień Dziecka na promenadzie. 

Ad.5 porządku obrad  

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015 i udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy. 

  

Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 

rok 2015. 

 

Wójt Gminy Józef Ludniewski zwrócił się do Radnych słowami, iż projekt budżetu, który w 

dniu dzisiejszym omawiamy był przygotowany przez poprzedniego Wójta, budżet ten nie 

zakładał dużych wydatków inwestycyjnych na rok 2015 ponieważ, do 2014 roku Gmina 

realizowała inwestycje związane z aplikacją środków unijnych na lata 2007-2013 m.in. 

 budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Lipkach Wielkich,  

 budowa gminnej infrastruktury dla osób wykluczonych,  

 budowa i modernizacja dróg, 

 inne mniejsze inwestycje.  

Wójt mając na względzie zbliżającą się perspektywę aplikacji o fundusze unijne na lata 2014-

2020 nie wnosił o znaczące zmiany w projekcie budżetu na rok 2015r. Nie mniej jednak w roku 

2015 wydatkowano na inwestycje ok 1 600 000 zł, najważniejsze z nich to m. in.  

 nakładka asfaltowa na drodze powiatowej na ul. Gorzowskiej w Santoku, 
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 budowa drogi gminnej w Starym Polichnie ul. Nadbrzeżna,  

 budowa gminnej infrastruktury dla osób wykluczonych -dokończenie projektu 

  remont ujęcia wody w Płomykowie,  

 remont hydroforni w Ludzisławicach,  

 dotacja do ZDW rondo w Wawrowie,  

 modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Santok, m.in. w Janczewie, Polichnie, 

Lipkach Wielkich.  

Ponadto wydatkowano środki na dokumentacje techniczne niezbędne do aplikowania środków 

unijnych w latach 2014-2020. Projekty, które zostały zrealizowane: 

- dokumentacja budowa sieci kanalizacyjnej w Lipkach Wielkich, 

termomodernizacja w ramach ZIT: 

- szkoła Wawrów, 

- przedszkole Wawrów, 

- przedszkole Santok, 

- przedszkole Lipki Wielkie, 

- modernizacja Szkoły w Janczewie,  

- budowa infrastruktury przy „Marinie”, 

- remonty świetlic wiejskich w Czechowie, Starym Polichnie i Jastrzębniku. 

Wójt uważa, że środki wydatkowane były gospodarnie, a główny cel jaki mu przyświecał to 

wydatkowanie środków własnych gminy na te przedsięwzięcia, które dodatkowo można 

wesprzeć środkami krajowymi lub zagranicznymi. W innym przypadku uważa, że byłoby to 

marnotrawieniem środków publicznych. Oczywiście, jak wspomniał Wójt nie oznacza to, że nie 

będą realizowane zadania, których finansowanie może się odbyć ze środków gminy.   

Na lata 2014-2020 przewidywana kwota inwestycyjna to: 

- w ramach ZIT ok 10 mln zł (m. in. termomodernizacja szkoły, przedszkoli, rewitalizacja, 

budowa ścieżki rowerowej, dziedzictwo kulturowe), 

- modernizacja szkoły w Janczewie + hala sportowa ok 8 mln zł, 

- kanalizacja w Lipkach Wielkich ok 6 mln zł, 

- budowa „Mariny” Santok ok 3,5 mln zł, 

- remonty świetlic wiejskich w Czechowe, Jastrzębniku i Starym Polichnie ok 2 mln zł, 

- inwestycje drogowe gminne ok 3 mln zł, 

- doświetlenie gminy ok 500 tyś. zł, 

- inwestycje drogowe z Powiatem ok 1,5 mln zł, 

- mniejsze inwestycje np. LGD ok 1 mln zł, 

Do 2020 r. planujemy łączny koszt inwestycji 30 mln zł.  
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Zrealizowanie powyższych planów możliwe będzie jedynie w przypadku pozyskania środków 

unijnych i krajowych jak również posiadania środków na wkład własny czyli nadwyżka 

budżetowa + kredyt. 

Wójt podziękował za współpracę  Radzie Gminy, Sołtysom jak również mieszkańcom Gminy 

Santok, urzędnikom pracującym w Urzędzie, Dyrektorom szkół, przedszkoli oraz Pani 

Kierownik OPS i pracownikom OPS. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Goławski zapoznał z pozytywną opinią Komisji 

dotyczącą wykonania budżetu za rok 2015 oraz wniósł o udzielenie absolutorium dla wójta 

(protokół z Komisji Rewizyjnej oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla wójta 

stanowią załączniki do protokołu).  

 

Przewodniczący Rady Gminy Damian Kochmański zapoznał z uchwałą Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii z wykonania budżetu Gminy 

Santok za 2015r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy Santok oraz uchwałą w sprawie 

wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Santok, dotyczącym udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy (teksty jednolite stanowią załączniki do protokołu).  

 

Podczas wystąpienia Przewodniczącego obrady Sesji opuścił Radny Radosław Wołoszczuk i od 

tego momentu Rada Gminy obradowała w składzie 12 osobowym. 

 

W dyskusji zostały przedstawione opinie poszczególnych Komisji Rady, przez 

Przewodniczących tych Komisji w osobach:  

- Stanisław Tokarski - Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa  

- Damian Kochmański - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu  

- Ireneusz Kucner - Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa  

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015r. (teksty 

stanowią załączniki do protokołu).  

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, że przyjmując uchwałę określającą dochody i wydatki 

budżetu Gminy Santok Radni stwierdzili, że te dochody i te wydatki zgodne są z możliwościami 

finansowymi i podatkowymi gminy i od początku założyli, że część potrzeb i zadań 

występujących w poszczególnych miejscowościach nie będzie realizowana, ponieważ środki 

będą zbierane i przygotowywane na duże inwestycje z udziałem środków zewnętrznych. Radny 

uważa, że takie założenie się nie sprawdziło, ponieważ nie doszło do realizacji inwestycji 

planowanych m.in. z ZIT, w czym nie ma winy Wójta, gdyż w Gorzowie jak i w innych gminach 

również się nie rozpoczęły. Radnego cieszy fakt, iż Wójt w swoim wystąpieniu przedstawił 

wizję funkcjonowania gminy na lata następne.  

 

Po rozpatrzeniu sprawozdania i zapoznaniu się z opiniami, radni nie wnieśli uwag 

merytorycznych i finansowych do sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Gminy Santok za rok 2015.  

 

Analizując wykonanie budżetu ocenili go w sposób pozytywny, jednogłośnie w głosowaniu 

jawnym, postanawiając o zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Santok za 

2015r.  

w głosowaniu uczestniczyło 12 radnych,  

za udzieleniem absolutorium głosowało – 12 radnych,  

obecnych na sesji 12 radnych  

ustawowy skład Rady – 15 radnych  
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Tekst jednolity uchwały nr XX/144/16 i sprawozdanie z wykonania budżetu, stanowią załączniki 

do protokołu.  

 

Radni jednogłośnie w głosowaniu jawnym, postanowili o udzieleniu absolutorium Wójtowi 

Gminy Santok za 2015 rok.  

w głosowaniu uczestniczyło 12 radnych,  

za udzieleniem absolutorium głosowało – 12 radnych,  

obecnych na sesji 12 radnych  

ustawowy skład Rady – 15 radnych  

 

Tekst jednolity uchwały nr XX/145/16 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący ogłosił 10 min przerwy (godz. 12
10

) 

Po przerwie kontynuowano obrady stosownie do porządku obrad.  

 

Ad.6 porządku obrad  

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie za rok 2015.  

 

Sprawozdanie przedstawił Sekretarz Gminy Paweł Pisarek. 

 

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie za 2015r., które otrzymali w materiałach na sesję. 

  

Radny Damian Kochmański (Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu) przedstawił 

pozytywną opinię Komisji do sprawozdania.  

 

Stosownie do pytania, które Radni zadali na posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury i Sportu oraz 

komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa odnośnie wysokości kosztów związanych z 

dostarczeniem mediów, z których korzystają kluby sportowe Sekretarz Gminy Paweł Pisarek 

udzielił informacji, że jeżeli chodzi o opłatę za wodę jest to kwota 6814,52, a energię 

elektryczną 3128,51. 

 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa) 

zaznaczył, że Komisja Budżetu Gospodarki i Rolnictwa wspólnie z Komisją Oświaty Kultury i 

Sportu pracowała nad sprawozdaniem z realizacji programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie i poinformował, że oprócz przedstawionej informacji członkowie 

Komisji prosili również o opinie prawną w kwestii konieczności rejestrowania  jako organizacji 

pożytku publicznego klubów sportowych otrzymujących dotację. Ponadto komisje w przyszłości 

będą wnosiły o to, aby koszty związane z dostarczaniem mediów i utrzymania obiektów były 

pokrywane przez kluby sportowe z dotacji, które otrzymują. 

 

Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak zaznaczył, że koszty związane z dostarczeniem mediów 

dla wszystkich klubów i utrzymaniem obiektów sportowych to niecałe 10 tys. zł dla wszystkich 

klubów i tak jak powiedział Radny Stanisław Tokarski można udzielać dotacji dla klubów 

obejmując również te wydatki, z tym, że byłoby to tak naprawdę „przełożeniem pieniędzy z 

jednej kieszeni do drugiej” i nie wpływałoby to na kwotę wydatków po stronie budżetu. 

Natomiast jeżeli chodzi o wątpliwość, czy Kluby nie wpisane do KRS mogą otrzymywać dotację 

to wśród dotowanych przez gminę klubów są trzy przypadki: jest jeden klub wpisany do KRS 
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posiadający status organizacji pożytku publicznego, dwa kluby wpisane do KRS nie posiadające 

statusu organizacji pożytku publicznego i dwa kluby, które są wpisane do rejestru prowadzonego 

przez Starostwo Powiatowe. Skarbnik poinformował, że analizując tę kwestie ponownie z 

Sekretarzem Gminy Pawłem Pisarkiem podtrzymuje zdanie, że kluby otrzymujące dotację nie 

mają obowiązku rejestrowania się jako organizacja pożytku publicznego i stanowisko jest takie, 

że beneficjentem dotacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego mogą być 

wszystkie kluby działające w tej sferze niekoniecznie posiadające status organizacji pożytku 

publicznego, jednak nie ma jeszcze opinii prawnej, a jak już będzie,  to zostanie ona przekazana 

Radnym.  

 

Sekretarz Gminy Paweł Pisarek dodał, że organizacjami pozarządowymi zgodnie z art. 3 

ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie są: niebędące jednostkami sektora finansów 

publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytucjami 

badawczymi, bankami i spółdzielniami prawa handlowego będącymi państwowymi lub 

samorządowymi osobami prawnymi,  niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub 

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w tym fundacje i stowarzyszenia 

osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w tym fundacje i 

stowarzyszenia jak również osoby prawne lub jednostki organizacyjne działające na podstawie 

przepisów o stosunków państwa do kościoła. Sekretarz dodał, że jeżeli chodzi o organizacje 

pożytku publicznego to status pożytku publicznego może otrzymać organizacja pozarządowa 

oraz podmiot wymieniony w art. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie czyli 

organizacje kościelne, które spełnią łącznie określone wymagania i to określa art. 20 ustawy o 

pożytku publicznym i wolontariacie. Organizacja pożytku publicznego jest pojęciem zawężonym 

w stosunku do organizacji pozarządowych, czyli stowarzyszenie może być organizacją 

pozarządową, ale nie musi być organizacją pożytku publicznego co oznacza, że jeżeli się uzyska 

status organizacji pożytku publicznego można się ubiegać o 1% odpisu z podatku od osób 

fizycznych, natomiast jeżeli tych wszystkich kryteriów się nie spełni to stowarzyszenie taką 

organizacją nie jest, co nie wyklucza możliwości realizowania zadania publicznego w ramach 

konkursów i programów, które są realizowane przez samorządy.  

 

Radna Irena Furmańska  zwróciła się słowami, „Panie Sekretarzu ja pozwolę sobie nie 

zgodzić się z Panem, ponieważ My mówimy o sporcie, a ustawa o sporcie kwalifikowanym 

zachęca właściwie żeby wszystkie kluby przekształcały się w strukturę organizacyjną spółki 

akcyjnej, to jest oczywiście nie możliwe, bo tam wchodzą w grę duże pieniądze i dlatego ustawa 

o działalności pożytku publicznego daje możliwość klubom korzystania z dotacji. Jeśli my 

rozliczamy… Państwo sporządzacie sprawozdanie według ustawy o działalności pożytku 

publicznego to takie kluby, które korzystają z tych pieniędzy muszą mieć status pożytku 

publicznego, a nie odbywa się to automatycznie po wpisaniu do KRS, o tym żeby korzystać z 

ustaleń ustawy o pożytku publicznym mówi właśnie ta ustawa. Klub musi być zarejestrowany, a 

o tym mówi art. 22 ust. 2 tej ustawy”. 

 

Sekretarz Gminy Paweł Pisarek poinformował że art. 22 ustawy o pożytku publicznym i 

wolontariacie określa jedynie zasady uzyskania i utraty statusu organizacji pożytku publicznego 

co nie oznacza, że przestaje być organizacją pozarządową.  

 

Radni nie wnieśli więcej uwag do przedstawionego sprawozdania przyjmując go jednogłośnie 11 

głosami za. Radny Arkadiusz Witczak w trakcie głosowania był nieobecny. 

 

 Tekst jednolity sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.7 porządku obrad  
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Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony rezerwatu przyrody „Buki 

Zdroiskie”. 

 

Projekt uchwały omówiła Pani Halina Garczyńska Kierownik Referatu RGKROŚ Urzędu 

Gminy w Santoku.  

 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa) 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.  

 

Radny Tadeusz Boczula zwrócił się z pytaniem, czy zasięg oddziaływania rezerwatu znajduje 

się na terenie Gminy Santok i czy ten zasięg oddziaływania będzie skutkował tym, że niektóre 

drogi lokalne prowadzące przez las będą nieprzejezdne.  

 

Pani Halina Garczyńska Kierownik RGKROŚ udzieliła odpowiedzi, że zasięg rezerwatu 

„Buki Zdroiskie” jest częściowo położony na terenie Gminy Santok, natomiast nie będzie 

oddziaływał na drogi, ponieważ rezerwat już istnieje i jego obszar nie ulega zmianie.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 11 za uchwałą, 0 przeciw, 1 

wstrzymujący. Obecnych na sesji 12 radnych..  

 

Tekst jednolity uchwały nr XX/146/16 stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad.8 porządku obrad  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki 65/2 obręb 

Janczewo. 

 

Projekt uchwały omówiła Pani Halina Garczyńska Kierownik Referatu RGKROŚ Urzędu 

Gminy w Santoku.  

 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa) 

poinformował, że komisja w dniu 9 maja 2016 roku zapoznała się z projektem uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z osobą, która do tej pory 

dzierżawiła dany grunt rolny o powierzchni 11h. Radny zaznaczył, że Komisja wnikliwie 

rozpatrywała ten projekt odnośnie ceny dzierżawy jaki i samych gruntów, są to grunty które 

przed dzierżawą w ogóle nie były uprawiane i leżały odłogiem, grunty mają V i VI klasę. 

Dzierżawca, który obecnie dzierżawi dany grunt stawał dwa razy w  przetargu i na tej podstawie 

ustalono kwotę dzierżawy. Radny oznajmił, że według niego dzierżawcy należy się kolejny 

okres dzierżawy, ponieważ to zrekompensuje przynajmniej częściowe koszty związane z  

przywróceniem kultury uprawy ziemi rolniczej, która leżała odłogiem, a w tej chwili jest 

użytkowana, a na pewno przywrócenie do stanu używalności kultury uprawy ziemi niesie za 

sobą duże koszty. 

Przewodniczący Komisji poinformował, iż Komisja stoi na stanowisku, aby taką uchwałę 

przyjąć i wyraża pozytywną opinię do projektu uchwały.  

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, że przemawiają do Niej argumenty dotyczące 

kosztów, które poniósł dzierżawca przed uprawą oraz zwróciła się z pytaniem, czy w tej sprawie, 

w głosowaniu zachodzi przesłanka zawarta w art.  25a ustawy o samorządzie gminnym, 

ponieważ uchwała dotyczy bliskiej rodziny obecnego Radnego. 
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Przewodniczący poinformował, że Radny o którym wspomniała Radna Irena Furmańska zgłosił, 

iż nie będzie brał udziału w głosowaniu. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami:  

11 za uchwałą, 0 przeciw, 0 wstrzymujące. Obecnych na sesji 12 radnych – jeden Radny nie brał 

udziału w głosowaniu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XX/147/16 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.9 porządku obrad  

Uchwała w sprawie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Santok 

na lata 2016-2032 – aktualizacja. 

Projekt uchwały omówiła Pani Halina Garczyńska Kierownik Referatu RGKROŚ Urzędu 

Gminy w Santoku.  

 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa) 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, kto jest właścicielem złożonego azbestu.  

 

Pani Halina Garczyńska Kierownik Referatu RGKROŚ odpowiedziała, że do czasu 

odebrania azbestu przez firmę specjalistyczną jego właścicielem jest właściciel nieruchomości.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami:  

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

 

Tekst jednolity uchwały nr XX/148/16 stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad.10 porządku obrad  

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów 

 

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Paweł Pisarek. 

 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa) 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami:  

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

 

Tekst jednolity uchwały nr XX/149/16 stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad.11 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za prawo własności nieruchomości 

położonych w obrębie Lipki Wielkie gmina Santok oznaczonych numerami 207/5 i 334/3 

przejętych na własność Województwa Lubuskiego. 

 

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Paweł Pisarek. 
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Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa) 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami:  

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

 

Tekst jednolity uchwały nr XX/150/16 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.12 porządku obrad  

Uchwała w sprawie powołania komisji doraźnej w celu opracowania nowych statutów sołectw. 

 

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Paweł Pisarek. 

 

Przewodniczący poprosił Radnych, aby zgłosili chęć uczestniczenia w pracy komisji doraźnej w 

celu opracowania nowych statutów sołectw lub zgłosili Radnych, których widzieliby na tym 

stanowisku. 

 

Początkowo chęć uczestniczenia w pracy komisji zgłosili Radni: Tomasz Helicki, Ireneusz 

Kucner, Radosław Wawrzyniak. 

 

Radny Stanisław Tokarski zgłosił do Komisji Radną Krystynę Rajczyk, która wyraziła zgodę na 

uczestniczenie w pracy komisji. 

 

Następnie chęć uczestnictwa w Komisji zgłosiła Radna Irena Furmańska. 

 

Radni nie wnieśli sprzeciwu  co do skład Komisji w osobach: Tomasz Helicki, Ireneusz Kucner, 

Radosław Wawrzyniak, Krystyna Rajczyk, Irena Furmańska. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami:  

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

 

Tekst jednolity uchwały nr XX/151/16 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.13 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Santok zbadania skargi na 

działalność Wójta Gminy Santok. 

Projekt uchwały omówił Przewodniczący Rady Gminy Damian Kochmański.  

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem jakiej treści jest skarga. 

Przewodniczący odczytał jedynie fragment treści skargi, gdyż dalsza część zawierała dane 

osobowe osób niepublicznych. 

Wójt wyjaśnił, że ok 3 miesięcy temu zjawiło się u Niego małżeństwo, które miało zarzuty co 

do prawidłowości wyborów sołtysa w Nowym Polichnie, osoby te miały pretensje, że nie 

uczestniczyły w tych wyborach, ponieważ nie są akceptowani przez mieszkańców danego 

sołectwa i oczekiwali od Wójta odwołania Pani sołtys z zajmowanego stanowiska. Wójt 

poinformował Ich, że nie ma takiej możliwości, gdyż w tym celu musi odbyć się zebranie 

sołeckie i musi być zachowane w tym kontekście prawo. Małżeństwo nie było zadowolone z 
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odpowiedzi Wójta i skierowali skargę do Wojewody, który przekazał ją wedle właściwości do 

rozpatrzenia Radzie Gminy.  

Radny Piotr Goławski (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) poinformował, że w czasie 

przerwy pokrótce zapoznał się z treścią skargi i ma wątpliwości co do tego, czy należy 

rozpatrywać dane pismo jako skargę, gdyż w jego opinii są to „sąsiedzkie obwinienia” i ciężko 

się dopatrzeć winy Wójta. 

Sekretarz Gminy Paweł Pisarek poinformował, że skarga wpłynęła do nadzoru prawnego 

Wojewody i zgodnie z kompetencjami Wojewoda przekazał ją Radzie do rozpatrzenia i Rada 

musi poinformować Wojewodę o sposobie jej rozpatrzenia, dlatego Sekretarz prosi, aby zająć 

stanowisko w tej sprawie.  

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż skoro skarżący podają nazwiska to nie powinno się 

utajniać tych informacji, ponieważ Rada nie może zająć stanowiska nie znając treści skargi. 

Radna uważa, że Radnym należy treść tej skargi udostępnić. Ponadto Radna zgadza się z 

Sekretarzem w kwestii tego, że skarga jest przekazana od Wojewody i Rada musi zająć 

stanowisko w tej sprawie. 

Radny Piotr Goławski (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) dodał, że z treści skargi ciężko 

odczytać co zarzuca się Wójtowi i do czego ma się odnieść Komisja Rewizyjna.  

Sekretarz Gminy Paweł Pisarek poinformował, że posiedzenia organu stanowiącego są jawne, 

więc sesja nie jest odpowiednim miejscem na to, aby skarga była z detalami przedstawiona. 

Sekretarz uważa, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby w zamkniętym gronie Radni mogli 

zapoznać się z treścią skargi. 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami:  

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

 

Tekst jednolity uchwały nr XX/152/2016 stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący ogłosił przerwę, aby umożliwić Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa 

krótkie posiedzenie w celu zapoznania się z uchwałą, która została im dostarczona w dniu sesji 

(godz. 13
30

). 

 

Po przerwie kontynuowano obrady stosownie do porządku obrad w składzie 11 osobowym – 

Radny Piotr Goławski opuścił posiedzenie Rady Gminy. 

 

Ad.14 porządku obrad  

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w Gminie Santok obręb Janczewo dla działek o numerze 

ewidencyjnych gruntów 231/1, 231/ 2, 232/2, 232/3, 232/1, 235/1 i 233. 

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Paweł Pisarek. 

 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa) 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.  

 

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/153/2016 stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad.15 porządku obrad  

Interpelacje i zapytania radnych.  

 

Radny Tadeusz Boczula poinformował, że niepisaną tradycją jest to, że podczas tak ważnej 

sesji, w której udzielane jest absolutorium Wójtowi, Radni starają się nie wnosić interpelacji i 

zapytań. 

Radni przychylając się do wniosku Radnego Tadeusza Boczuli nie wnieśli interpelacji i zapytań. 

 

Ad.16 porządku obrad  

Informacje i wolne wnioski. 

 

Przewodniczący poinformował, że: 

 25 marca 2016r. do Biura Rady wpłynął protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej  Rady 

Gminy Santok z przeprowadzonej kontroli wydatków funduszu sołeckiego za 2015 rok i 

analiza wniosków złożonych przez Rady Sołeckie za 2016 rok.  

Protokół zostanie przesłany Radnym w formie pisemnej. 

Treść protokołu pokontrolnego stanowi załącznik do protokołu. 

 

 8 kwietnia 2016r. do Biura Rady wpłynął dokument z Okręgowej Prokuratury w 

Gorzowie Wlkp. w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym, w którym 

zwrócono się z prośbą o nadesłanie uchwały VIII/57/15 i VII/58/15 oraz informacji, czy 

przedmiotowe uchwały podlegały ewentualnej kontroli bądź jakiemukolwiek 

zaskarżeniu. 

 

Przewodniczący poinformował, że uchwały zostały do prokuratury dostarczone wraz z 

wyjaśnieniami. 

Przewodniczący odczytał przesłane w odpowiedzi pismo do prokuratury. 

Treść pisma stanowi załącznik do protokołu. 

 

 16 maja 2016r. do Biura Rady wpłynął dokument z Niepublicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej ze szpitala im. dr n. med. Radzimira Śmigielskiego z siedzibą w 

Skwierzynie, jest to prośba o wsparcie w finansowaniu zakupu sterylizatora, urządzenia 

niezbędnego do prowadzenia działalności szpitala. 

 

Wójt dodał, że gmina nie przewidziała środków w budżecie na takie cele, natomiast Wójt uważa, 

że w jakimś stopniu gmina powinna wyrazić dobrą wolę i wesprzeć szpital, ponieważ 

mieszkańcy z gminy Santok korzystają z usług szpitala, jednak nie jest w stanie na ten moment 

określić w jakiej kwocie.  

 

Sołtys wsi Płomykowo Grzegorz Jatczak zwrócił się do Wójta z pytaniem jak wygląda 

sytuacja z równaniem dróg  

 

Wójt odpowiedział, że przetarg, który był przygotowywany przewyższył kwotę określoną w 

budżecie, dlatego koniecznym było unieważnienie przetargu, opisany był drugi, który już się 

zakończył. Jednak warunki pogodowe i stan dróg nie jest odpowiedni, aby przeprowadzać prace 

drogowe i jak tylko to się zmieni, wykonawca niezwłocznie rozpocznie takie prace.  

 

Sołtys wsi Jastrzębnik Daria Skorupska zwróciła się z pytaniem, kto ma zaopatrywać 

pracowników CIS w sprzęt niezbędny do wykonywania prac porządkowych.  

 

Wójt odpowiedział, że jeżeli dane sołectwo posiada sprzęt to prosi o to, aby pracowników CIS 

pracujących w tym sołectwie nim zaopatrywać, a jeżeli nie ma to zrobi to Urząd.  
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Wójt poprosił Sołtysów oraz Kierowników Urzędu o pozostanie po sesji. 

 

Ad.17 porządku obrad  

Zakończenie sesji.  
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 16

30 
Przewodniczący Rady zamknął 

obrady XX Sesji. 

 

Protokolant                                                                                Przewodniczący Rady Gminy        Przewodniczący Rady  

 

Joanna Krystosik        Damian Kochmański 

 


