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Protokół XXII/2016 

z XXII Sesji Rady Gminy 

S a n t o k 

7 lipiec 2016r. 

 

Porządek obrad dostarczony radnym w materiałach:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.  

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy Santok.  

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.  

5. Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Santok. (projekt 1) 

6. Uchwała w sprawie odwołania Radnej ze składu komisji doraźnej (projekt 2) 

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

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Informacje i wolne wnioski. 

10. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy Santok. 

 

 

Ad. 1 porządku obrad  

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum  

Otwarcia XXII Sesji Rady Gminy Santok o godz. 13
50

 dokonał Przewodniczący Rady 

Gminy Santok Damian Kochmański stwierdzając, że skład Rady na dzisiejszym 

posiedzeniu wynosi 13 radnych. Nieobecni: Radny Radosław Wawrzyniak oraz Radny 

Radosław Wołoszczuk. 

Lista obecności radnych i gości zaproszonych w załączniku do protokołu.  

 

Ad. 2 porządku obrad  

Ustalenie porządku obrad 

Przewodniczący zaproponował, aby do porządku obrad umieścić dwa dodatkowe projekty tj.  

Projekt nr 4 – uchwała w sprawie skargi z dnia 30 czerwca 2016r. na Wójta Gminy Santok 

Projekt nr 5 – uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2016.  

 

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 XXI Sesji Rady Gminy Santok.  

4. Uchwała w sprawie skargi z dnia 30 czerwca 2016r. na Wójta Gminy Santok. 

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

6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.  

7. Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Santok. 

8. Uchwała w sprawie odwołania Radnej ze składu komisji doraźnej. 

9. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Czechów.  

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Informacje i wolne wnioski. 

12. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy Santok. 

 

W głosowaniu porządek obrad ze zmianami przyjęto jednogłośnie – 13 za. 
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Ad.3 porządku obrad  

Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy Santok.  

 

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

 

Ad. 4 porządku obrad  

Uchwała w sprawie skargi z dnia 30 czerwca 2016r. na Wójta Gminy Santok. 

 

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Paweł Pisarek. 

Sekretarz Gminy poinformował, że do Nadzoru Prawnego Wojewody Lubuskiego wpłynęła 

skarga anonimowa na Wójta Gminy Santok, w której osoba skarżąca się podnosi kwestię taką, 

iż Wójt zatrudnił na stanowisku urzędniczym, kierowniczym pracownika bez 

przeprowadzenia rekrutacji i ogłoszenia wolnego naboru na stanowisko urzędnicze. Skargę w 

trybie art. 231 KPA Nadzór Prawny Wojewody przekazał Radzie Gminy jako właściwej do 

rozpatrzenia skargi. Skarga jest anonimowa i nie powinna być rozpatrywana, ale podjęcie 

decyzji o nierozpatrywaniu skargi jest kompetencją Rady.  

Tytułem wyjaśnienia przedmiotu skargi Sekretarz oznajmił, iż zatrudnianie pracowników 

samorządowych w urzędach gmin odbywa się w oparciu o przeprowadzony konkurs, a także 

przepisy art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych, które dopuszczają możliwość 

przenoszenia pracowników samorządowych między poszczególnymi jednostkami, z takiej 

właśnie formy skorzystał Wójt Gminy i obecna Pani Kierownik została zatrudniona w oparciu 

o porozumienie między Gminą Santok, a Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń 

Wodnych i zainteresowanym pracownikiem.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 13 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujący. Obecnych na sesji 13 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXII/168/16 stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad. 5 porządku obrad  

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

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak. 

 

Radny Stanisław Tokarski (Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa) 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.  

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, że jest zadowolony, ponieważ z przedstawionej przez 

Przewodniczącego Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa opinii wynika, iż środki z 

budżetu zostaną zagospodarowane w sposób właściwy, czyli przeznaczone będą na zadania, 

które są niezbędne. Radny poinformował, że ma jedną uwagę do Skarbnika. Radny ma 

świadomość, że Skarbnik jest młodym Skarbnikiem, a doświadczenia nabiera się latami, ale z 

dochodów, które dodatkowo zasilają budżet gminy wynika jednoznacznie, że niektórych 

działów Skarbnik nie doszacował  i nie ma w tym przypadku żadnego wytłumaczenia, 

ponieważ nie są to kwoty małe i należało je przewidzieć.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy wydawanie 4 000 zł na pracowników 

CIS jest celowe. 

 

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, iż uważa, że przeznaczenie wskazanych środków na 

pracowników CIS jest jak najbardziej celowe, gdyż pracownicy wykonują naprawdę dobrą 
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prace, ale należy spojrzeć również na sprawę pod względem społecznym. Ludzie, którzy 

przez lata nie pracowali, otrzymali zatrudnienie. Wójt uważa, iż te 4 000 zł miesięcznie, które 

Gmina płaci za 20 osób są niewielkim kosztem i pod względem społecznym jest jak 

najbardziej kosztem uzasadnionym.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z prośbą, aby organizacja pracy pracowników CIS 

była na wyższym poziomie. 

 

Wójt Gminy poinformował, iż zgadza się z Radną Krystyną Rajczyk, ponieważ kwestia 

nadzoru nad pracownikami CIS jest do rozwiązania. 

 

Radny Tomasz Skrobański wyraził opinie, iż kwota 4 000 zł w porównaniu do 20 osób, 

którzy wykonują widoczną i efektywną pracę oraz biorąc pod uwagę aspekt społeczny jest 

niewielka.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy kwota 4 000 zł jest przekazywana na 

pracowników, czy na fundację. 

 

Sekretarz Gminy udzielił odpowiedzi, iż 4 000 zł jest kwotą przekazywaną Stowarzyszeniu 

KRĄG w Gorzowie Wlkp. za organizowanie zajęć, które są prowadzone w każdy piątek oraz 

za wszelkie czynności związane z zatrudnianiem i zwalnianiem, czyli całą obsługę 

prowadzenia CIS, natomiast pracownicy CIS dostają pieniądze na poziomie 760 zł 

miesięcznie oraz żywność.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 13 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujący. Obecnych na sesji 13 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXII/169/16 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 6 porządku obrad  

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.  

Wójt złożył sprawozdanie z działalności, w tym: 

 16 czerwca – odbyło się przekazanie samochodu strażackiego dla OSP Lipki Wielkie, 

 17 czerwca -  z inicjatywy Z-cy Wójta Bogumiła Ciborskiego odbył się Pierwszy 

Turniej Rycerski, organizowany przez przedszkola, 

 24 czerwca – Wójt uczestniczył w zakończeniu roku szkolnego w Lipkach Wielkich 

oraz Santoku, 

 24-26 czerwca – odbyły się „Dni Grodu Santok” 

 29 czerwca – wizyta w PROW w sprawie wniosku na dofinansowanie budowy 

kanalizacji w Lipkach Wielkich.  

 29 czerwca – odbył się gminny zjazd OSP, ponieważ minęła 5-letnia kadencja, Wójt 

złożył podziękowania dla byłego Prezesa OSP Stanisława Chudzika oraz byłego 

Komendanta Gminnego Wiesława Zauera. Nowym Prezesem został Wójt Gminy, a 

Komendantem Hubert Żurawski. 

 1 lipca – wizyta w partnerskiej gminie Rudersdorf, 

 5 lipca – wizyta nowego Komendanta Miejskiego w Urzędzie Gminy Pana Stanisława 

Panka, 

 6 lipca – wizyta Pani archeolog Kingi Zamelskiej-Monczak w Urzędzie Gminy, która 

prowadzi badania wykopaliskowe na grodzisku 

 

Ponadto Wójt poinformował, że: 
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 tegoroczne dożynki odbędą się 4 września w Lipkach Wielkich,  

 z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przyznana została dotacja pokrywająca 50% 

kosztów na drogi w Wawrowie i Nowym Polichnie, 

 po rozmowach ze Starostą wynegocjowano, iż nakładka na mostku w Baranowicach 

zostanie wydłużona bez nakładów Gminy, 

 Pani Starosta zwróciła się z prośbą, czy Gmina Santok mogłaby dofinansować remont 

mostku w Baranowicach,  

 Gmina z Powiatem w tym roku będzie składać wniosek na schetynówkę na drogę 

Janczewo-Czechów. 

 

Przewodniczący Rady Damian Kochmański wyraził zdanie, że kwota dofinansowania, o 

którą poprosiła Pani Starosta jest niebagatelna w stosunku do budżetu gminy i należy się nad 

tym poważnie zastanowić, tym bardziej, że gmina dokładała się do projektu. 

 

Radny Tomasz Skrobański oznajmił, że omawiany mostek ma silną podbudowę, jedynie 

droga nasypowa, która jest tam zrobiona „siada”, dlatego Radny uważa, że należałoby 

zaoszczędzić pieniądze w sposobie wykonawczym, zamiast przebudowywać cały mostek za 

300 000 zł. 

 

Radna Irena Furmańska dodała, że popiera Radnego Tomasza Skrobańskiego, gdyż Radni 

najpierw powinni poznać przedmiotowy mostek i zastanowić się nad wnioskiem Starosty.  

 

Sekretarz Gminy zaproponował, aby zaplanować posiedzenie wyjazdowe w celu zbadania w 

jakim stanie jest mostek.  

 

Radny Ireneusz Kucner oznajmił, że Gmina poczyniła już kroki w tej kwestii przekazując 

35 000 zł na projekt, a jest to droga powiatowa i Powiat powinien ze swojej strony powinien 

naprawiać w większym zakresie bez względu na to w jakiej miejscowości droga się znajduje.  

  

Ad. 7 porządku obrad  

Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że przed sesją odbyło się spotkanie Radnych z 

Dyrektorem Związku Celowego MG-6, gdzie Radni mieli możliwość zadawania pytań 

dotyczących regulaminu. Komisje oraz Radni, którzy nie uczestniczą w pracach Komisji 

podjęli decyzje, że opiniują pozytywnie projekt uchwały jednogłośnie 10 głosami za. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 13 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujący. Obecnych na sesji 13 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXII/170/16 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Obrady Sesji Rady Gminy opuścił Radny Arkadiusz Witczak (godz. 14
55

) od tego 

momentu w sesji uczestniczyło 12 Radnych. 

 

 

Ad. 8porządku obrad  

Uchwała w sprawie odwołania Radnej ze składu komisji doraźnej. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Rady Gminy, Radna 

Krystyna Rajczyk podjęła decyzję o wystąpieniu ze składu doraźnej Komisji Statutowej. 
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Przewodniczący zwrócił się z pytaniem do Radnej Krystyny Rajczyk, czy podtrzymuje swoją 

decyzję. 

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, że podtrzymujęe decyzję o wystąpieniu ze składu 

Komisji Statutowej.  

 

Radna Irena Furmańska uważa, że jest to wola Radnej Krystyny Rajczyk i Radni nie 

powinni odwoływać Jej w drodze uchwały. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że jeżeli podejmowana była uchwała odnośnie 

przyjęcia składu Komisji to należy również podjąć decyzję o odwołaniu Radnej ze stanowiska 

pomimo, iż jest to decyzja indywidualna.  

 

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 XXII/171/16 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 9 porządku obrad  

Uchwała w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Czechów.  

 

Uchwałę 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 

wstrzymujący. Obecnych na sesji 12 radnych..  

 

Tekst jednolity uchwały nr XXII/172/16 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 10 porządku obrad 

Interpelacje i zapytania radnych  

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

na piśmie. Głos zabrali: 

 

Radna Krystyna Rajczyk: 

 prośba mieszkańców o postawienie znaku ograniczającego prędkość na                       

ul. Czereśniowej w miejscowości Wawrów, 

 prośba o wyrównanie drogi powiatowej relacji Wawrów-Czechów, 

 prośba o naprawę gliny nad salą wiejską, 

 pytanie ile wniosków wpłynęło do Ośrodka Pomocy Społecznej z programu „500+”     

i ile świadczeń przyznano  

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż wpłynęło ponad 900 wniosków, wszystkie zostały rozpatrzone     

i pieniądze już wypłacono. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zapytała, czy wystąpiono z wnioskiem do powiatu                          

o dofinansowanie kosztów związanych z koszeniem w miejscowości Wawrów oraz czy jest 



6 

 

szansa, że powiat zrobi coś w związku z załamaniami na asfalcie na drodze prowadzącej do 

stadionu żużlowego.  

 

Sekretarz Gminy poinformował, że Zarząd Powiatu m.in. z tego względu podjął decyzję o 

zakupie ciągnika ze sprzętem do koszenia, odnośnie załamań w asfalcie Sekretarz oznajmił, 

że nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, ale przekaże informację do powiatu. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że chce przypomnieć o drodze gminnej, z której spływa 

piasek po każdym deszczu na drogę powiatową. Radna dodała, że znów jest na niej dużo 

piasku i prosi, aby ktoś to oczyścił. Radna proponuje, aby podjąć działania w celu 

zabezpieczenie wskazanego piasku, aby stale nie pojawiał się ten problem. Ponadto dwa 

miesiące temu zgłaszana była potrzeba postawienia znaku na drodze powiatowej w centrum 

Czechowa i do tej pory nie ma znaków i nie otrzymano odpowiedzi.  

 

Odpowiedzi Wójta: 

 wykonawca, który wygrał przetarg na utrzymanie dróg w gminie niedługo dotrze do 

Czechowa i należy się zastanowić jak rozwiązać sytuację ze spływającym piaskiem na 

drogę,  

 jeżeli chodzi o znaki Wójt nie widzi potrzeby postawienia znaku we wskazanym 

miejscu, ale kwestię należy jeszcze przemyśleć, 

 

Radny Ireneusz Kucner zwrócił się z pytaniem czy można zainterweniować do Enei, 

ponieważ kilkukrotnie w ciągu dnia pojawiają się chwilowe przerwy w dostawie prądu.  

 

Wójt oznajmił, iż uważa że nie jest to problem pojawiający się tylko w Starym Polichnie, lecz 

w całej gminie, dzwonił do Enei jednak są prace, które muszą wykonać i to robią. Wójt 

zobowiązał się do wysłania oficjalnego pisma w tej sprawie.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zgłosiła, że jedna z lamp na ul. Sadowej, które zostały 

zamontowane w maju bieżącego roku już nie świeci oraz zwróciła się z pytaniem, czy 

wysłano pisma do właścicieli działek położonych w centrum Wawrowa z prośbą o 

wykoszenie działek.  

 

Wójt odpowiedział, że pamięta o tym, iż Radna zgłaszała prośbę o wystosowanie tych pism, 

jednak właściciele wskazanych działek nie kwapią się do uporządkowania ich i Wójt nie wie, 

czy gmina posiada możliwości administracyjne, aby ich do tego przymusić. 

 

Radny Jerzy Stępień poinformował, iż przypomina o ul. Szkolnej w Santoku, ponieważ w 

ubiegłym roku do budżetu na ten cel było wpisane 100 tyś., jednak tej inwestycji nie 

zrealizowano, dlatego Radny prosi, aby podjąć działania w tym kierunku. 

 

Wójt poinformował, że jeżeli chodzi o budowę chodnika to myśli, iż będzie to realizowane w 

przyszłym roku, natomiast nakładka jak najbardziej jest potrzebna jednak należy się 

zastanowić, czy to jest priorytetem, ponieważ stoją tam dwa domy, a miejsc które potrzebują 

nakładki jest w gminie bardzo dużo.  

  

Radny Piotr Goławski zwrócił się z prośba, aby wyjaśnić sprawę związaną z drogą główną 

w Wawrowie, ponieważ wysłano pismo do powiatu w związku ze złym stanem technicznym 

tej drogi i nie uzyskano odpowiedzi. Ponadto Radny zapytał, czy byłaby możliwość 

wstawienia chociażby w tej uszkodzonej lampie, o której mówiła Radna Krystyna Rajczyk 

oświetlenia o innej barwie, ponieważ w lampach jest barwa ciepła, która jest żółta i jest pod 

nimi ciemno.  
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Wójt oznajmił, iż nie wie z czego to wynika, gdyż w Santoku wszystkie lampy mają barwę 

żółtą i jest jasno, jednak jeżeli będzie możliwość zamiany to Wójt nie widzi przeciwwskazań. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, kiedy w Czechowie zostaną oznakowane 

ulice, którym nadano nazwy. 

 

Pani Kierownik RGKROŚ Anna Frątczak poinformowała, że kolejnym krokiem jaki 

należy poczynić jest nadanie nowej numeracji, jednak nie widzi przeciwwskazań, aby 

tabliczka już stanęła. 

 

Ad. 11 porządku obrad  

Informacje i wolne wnioski. 

Przewodniczący Rady poinformował, że do Biura Rady nie wpłynęły żadne informacje na 

piśmie oraz poprosił, aby Doraźna Komisja Statutowa wybrała przewodniczącego. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że jeden z członków Komisji Statutowej jest nieobecny, 

a jeżeli chodzi o wybór przewodniczącego to wypadałoby, aby wszyscy byli obecni. 

 

Radny Ireneusz Kucner w imieniu Sołtysa i Rady Sołeckiej zaprosił wszystkich obecnych 

na Festyn Rodzinny, który odbędzie się w Starym Polichnie 23 lipca o godz. 15
00

. 

 

Ad.12 porządku obrad  

Zakończenie sesji.  
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 15

20 
Przewodniczący Rady zamknął 

obrady XXII Sesji. 

 

Protokolant                                                                                Przewodniczący Rady Gminy        Przewodniczący Rady  

 

Joanna Krystosik        Damian Kochmański 

 

 


