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Protokół XXIII/2016 

z XXIII Sesji Rady Gminy 

S a n t o k 

8 września 2016r. 

 

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

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie darowizny nieruchomości na cele 

publiczne na rzecz Powiatu Gorzowskiego (projekt 1).  

6.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności lokalu 

mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach 

wspólnych gruntu i budynku w miejscowości Lipki Wielkie ul. Szosowa 69 (projekt 

2). 

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

nieruchomości gruntowej o pow. 0,05 ha zlokalizowanej w m. Lipki Wielkie. (projekt 

3) . 

8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 

nieruchomości stanowiącej własność gminy dz. nr 5/55 o powierzchni 0,52 ha obręb 

Wawrów (projekt 4). 

9. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo (projekt 5). 

10. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic na drogi gminne w miejscowości Czechów 

(projekt 6). 

11. Uchwała w sprawie nadania nazwy na drogę kategorii powiatowej w miejscowości 

Czechów (projekt 7). 

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

8).  

13. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 

2016-2020 (projekt 9). 

14.  Interpelacje i zapytania radnych. 

15. Informacje i wolne wnioski. 

16. Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Santok. 

 

 

Ad. 1 porządku obrad  

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum  

Otwarcia XXIII 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, Radny Arkadiusz Witczak dołączył do posiedzenia  podczas 

omawiania punktu 2 porządku obrad (godz. 10
15

), Radny Jerzy Stępień dołączył do 

posiedzenia  podczas omawiania punktu 4 porządku obrad (godz. 10
37

)  i od tego momentu 

Radni obradowali w kładzie 15 osobowym.  

Lista obecności radnych i gości zaproszonych w załączniku do protokołu.  

 

 Ad. 2 porządku obrad  

Ustalenie porządku obrad 

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy ktoś chciałby wnieść zmiany do porządku 

obrad. 

Sekretarz Gminy zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad 3 projektów 

uchwał: 
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 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości 

zabudowanej w Lipkach Wielkich; 

 Uchwała w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Santok 

na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu gorzowskiego 

na cele realizacji zadania inwestycyjnego; 

 Uchwała w sprawie: określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Santok dotacji 

celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że co do dwóch projektów uchwał nie ma uwag, 

natomiast ma uwagi do projektu uchwały w sprawie: określenia zasad udzielania z budżetu 

Gminy Santok dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych. Radna ma mieszane 

uczucia i uważa, że Komisja Budżetu dnia 30 sierpnia została wprowadzona w błąd, ponieważ 

na Komisji powiedziano Radnym o wniosku mieszkańców os. Bernudy i ten wniosek 

Komisja miała rozpatrywać w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Komisji, natomiast dzisiaj 

Radni otrzymali projekt uchwały określający zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy, co 

zupełnie zmienia postać rzeczy. Zasady powinny być dopracowane i Radni powinni się nad 

nimi zastanowić, a na tę chwilę Radna nie potrafi się do nich odnieść, ponieważ otrzymała go 

5 min przed Sesją i nie miała czasu zapoznać się z tym projektem uchwały, uważa, że 

powinien on być przesunięty na następną sesję. 

 

Wójt zaznaczył, że na Komisji był poruszany ten temat i uważa, że projekt uchwały nie jest 

zbyt skomplikowany, a jeżeli chodzi o dotacje to dokładnie było powiedziane, dlaczego i w 

jakim celu ma być udzielona. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski oznajmił, 

że został poinformowany o wprowadzeniu 3 projektów uchwał i uzgodnił z Przewodniczącym 

Rady, że Komisja w przerwie na posiedzeniu będzie nad nimi pracować.  

 

Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, że Przewodniczący Komisji Budżetu zachowuje 

się jak Prezes Jednoosobowej Spółki Skarbu Państwa albo swojej spółki, Przewodniczący 

powinien uwzględnić głosy Członków Komisji, a nie sam decydować. Nie można do tego 

tematu podchodzić tak „na 5 min przed Sesją” ponieważ Radna nie wie, czy jest wszystko w 

porządku oraz czy zabezpieczany zostaje prawidłowo budżet Gminy, ponieważ idzie to z 

budżetu czyli z podatków wszystkich mieszkańców. Radna dzwoniła do biura Rady i 

przypominała, że nie dostała projektu uchwały dotyczący omawianej dotacji, jednak dostała 

informację, że wycofano się z niego, a przed dzisiejszą Sesją dostała projekt dotyczący zasad 

udzielania dotacji, co jest zupełnie czymś innym. Takie sprawy powinny byż uzgodnione 

przed Sesją. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby przegłosować każdy punkt przed wprowadzeniem 

go do porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady poddał wprowadzenie jako punkt 12 uchwały intencyjnej w sprawie: 

zabezpieczenia środków finansowych w formie dotacji celowej dla powiatu gorzowskiego na 

cele realizacji zadania inwestycyjnego (projekt nr 10) pod głosowanie:  

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy wprowadziła do porządku obrad uchwałę głosami: 14 za 

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

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie jako punkt 13 uchwały w 

sprawie: określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Santok dotacji celowej dla rodzinnych 

ogrodów działkowych (projekt nr 11) pod głosowanie:  
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W głosowaniu jawnym Rada Gminy nie wprowadziła do porządku obrad  uchwały głosami: 7 

za uchwałą, 3 przeciw, 4 wstrzymujące. Obecnych na sesji 14 radnych 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie jako punkt 13 uchwały w 

sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w m.  Lipki Wielkie pod 

głosowanie:  

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 14 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujące. Obecnych na sesji 14 radnych 

 

Przewodniczący Rady odczytał cały porządek obrad ze zmianami: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie darowizny nieruchomości na cele 

publiczne na rzecz Powiatu Gorzowskiego (projekt 1).  

6.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności lokalu 

mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach 

wspólnych gruntu i budynku w miejscowości Lipki Wielkie ul. Szosowa 69 (projekt 

2). 

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

nieruchomości gruntowej o pow. 0,05 ha zlokalizowanej w m. Lipki Wielkie. (projekt 

3). 

8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 

nieruchomości stanowiącej własność gminy dz. nr 5/55 o powierzchni 0,52 ha obręb 

Wawrów (projekt 4). 

9. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo (projekt 5). 

10. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic na drogi gminne w miejscowości Czechów 

(projekt 6).  

11. Uchwała w sprawie nadania nazwy na drogę kategorii powiatowej w miejscowości 

Czechów (projekt 7). 

12. Uchwała intencyjna w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w formie dotacji 

celowej dla powiatu gorzowskiego na cele realizacji zadania inwestycyjnego (projekt 

nr 10). 

13. Uchwała w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w m. 

Lipki Wielkie 

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

8). 

15. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 

2016-2020 (projekt 9). 

16.  Interpelacje i zapytania radnych. 

17. Informacje i wolne wnioski. 

18. Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Rada przyjęła odczytany porządek obrad jednogłośnie 14 głosami za. 

 

Ad. 3 porządku obrad  

Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Protokół z XXII Sesji Rady Gminy Santok przyjęto głosami – 13 za, 1 wstrzymujący.  
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Ad. 4 porządku obrad 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

 

Wójt odniósł się do Dożynek Gminnych w tym złożył podziękowania dla Rolników za trud i 

pracę na roli, Sołtysom, Radom Sołeckim i Radnym, którzy włączyli się w przygotowania 

dożynek, dla Radnego Tomasza Skrobańskiego oraz Pana Helmana za przygotowanie dorożki 

i koni, dla Dyrektora Ferdynanda Sańko, Pani Sołtys i Rady Sołeckiej oraz proboszcza z 

Lipek Wielkich, dla artystów w tym Santockich Grodzian, Janczewianek, dla młodzieży ze 

szkół, dla pracowników Urzędu, szczególnie  dla Pana Bogumiła Ciborskiego i Pana Pawła 

Pisarka, dla Pani Dyrektor GOK za pomoc w organizacji dożynek oraz za organizację wielu 

ciekawych zajęć w czasie wakacji dla dzieci. 

Ponadto Wójt dodał, że w Urzędzie Gminy nastąpiły zmiany personalne w Referacie Rozwoju 

Gospodarczego, nowym Kierownikiem został Krzysztof Karwatowicz natomiast obecna Pani 

Kierownik Anna Frątczak zostanie jego zastępcą.  

 

(Do obrad Sesji dołączył Radny Jerzy Stępień godz. 10
37

) 

 

Wójt złożył sprawozdanie z działalności, w tym: 

 13 lipiec – spotkanie z Przewodniczącym Rady i z Burmistrzem Gusow-Platkow, 

 23 lipiec – udział w obchodach 70-lecia Klubu Sportowego w Lipkach Wielkich 

 23 lipiec – udział w festynie „Polichnianka” w Starym Polichnie 

 3 sierpień – wizyta w Sekretariacie Euroregionu w sprawie „Mariny” 

 17 sierpień – udział w obchodach Święta Policji 

 26 sierpień – udział w dożynkach parafialnych w Czechowie 

 26 sierpień – udział w turnieju piłkarskim dla dzieci w Wawrowie 

 26 sierpień – udział w imprezie z okazji zakończenia lata w Janczewie 

 28 sierpień – udział w Dożynkach Powiatowych w Bogdańcu 

 31 sierpień – udział w wyjazdowej Komisji Oświaty i Komisji Rodziny, Wójt złożył 

podziękowania dla Pana Dyrektora Zakładu Karnego Leszka Kobierzewskiego za 

więźniów, którzy prowadzili prace remontowe w placówkach oświatowych na terenie 

gminy. 

 1 wrzesień – spotkanie w Rüdersdorfie – Gminie Partnerskiej w sprawie „Mariny” 

 3 września – udział w  Narodowym Czytaniu  

 5 wrzesień – pierwszy kurs autobusu w MZK skierowany do centrum Czechowa 

 6 wrzesień – spotkanie w PROW związane z kanalizacją w Lipkach Wielkich 

 

Wójt odczytał treść pisma w sprawie dofinansowania na budowę Sali gimnastycznej w 

Janczewie – treść pisma stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wójt złożył podziękowania dla Pana Dyrektora Zakładu Karnego Leszka Kobierzewskiego 

za więźniów, którzy prowadzili prace remontowe w placówkach oświatowych na terenie 

gminy. 

 

Kierownik RRG w Urzędzie Gminy Krzysztof Karwatowicz przedstawił swoje 

dotychczasowe doświadczenie. 

 

Radni Tadeusz Boczula, Irena Furmańska oraz Arkadiusz Witczak wyrazili słowa 

uznania i podziękowania za oprawę i organizację dożynek dla Wójta i pracowników Urzędu 

Gminy oraz dla Pani Sołtys Lipek Wielkich Mirosławy Porańczyk.  
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Radny Piotr Goławski podziękował Wójtowi, za dotychczasową współpracę z Zakładem 

Karnym. 

 

Ad. 5 porządku obrad 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie darowizny nieruchomości na cele 

publiczne na rzecz Powiatu Gorzowskiego. 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska, która oznajmiła, że 

przedmiotowa działka położona w Płomykowie o powierzchni 100 m
2
 stanowi końcówkę 

drogi powiatowej, która ma klasyfikację drogi powiatowej, a stanowi własność gminy. W 

związku z planowaną na tej drodze inwestycją  Zarząd Powiatu zwrócił się do Wójta Gminy o 

przekazanie omawianej nieruchomości. 

 

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: 15 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujące. Obecnych na sesji 15 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXIII/173/16 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 6 porządku obrad 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności lokalu 

mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych 

gruntu i budynku w miejscowości Lipki Wielkie ul. Szosowa 69. 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska która, poinformowała, 

że Nadleśnictwo Karwin złożyło do Wójta Gminy wniosek o nieodpłatne przejęcie lokalu. 

Lokal jest zamieszkały, znajduje się w budynku 3-rodzinnym, składa się z 2 pokoi, kuchni i 

łazienki. Jeżeli Rada nie podejmie tej uchwały to Nadleśnictwo skieruje sprawę do Sądu, aby 

najemca tego lokalu miał uprawnienia do lokalu socjalnego, który musi zapewnić dany 

samorząd w tym przypadku Gmina Santok.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 
przedstawił pozytywną opinię Komisji. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, w jakim stanie jest przedmiotowe 

mieszkanie i czy lokator, który w tej chwili tam mieszka wie, że będzie eksmitowany. 

 

Kierownik RGKROŚ Pani Halina Garczyńska odpowiedziała, że mieszkanie jest w stanie 

średnim, jest zadbane, chociaż wymaga odświeżenia. Najemca nie będzie od razu 

eksmitowany, ponieważ umowa będzie obowiązywała nawet po zmianie właściciela 

mieszkania, a ponieważ jest to jedna osoba to Pani Kierownik myśli, że uda się ją przenieś, 

choć będzie to trudne.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  
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W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 15 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujące. Obecnych na sesji 15 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXIII/174/16 stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad. 7 porządku obrad 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska która, poinformowała, 

że przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa o pow. 0,05 ha zlokalizowana w m. 

Lipki Wielkie, działka służy jako ogród, jest to teren po starym torowisku. Gmina nie będzie 

jej wykorzystywać, a płatnik jest solidny i nie ma żadnego zadłużenia.  

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: 15 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujące. Obecnych na sesji 15 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXIII/175/16 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady ogłosił  przerwę w celu zebrania się Komisji Budżetu (godz. 11
00

). 

 

Po przerwie kontynuowano realizację porządku obrad. 

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, że Komisje są od tego, aby Radni mogli na niej 

obradować i nie powinno się tego robić na Sesji. 

 

Ad. 8 porządku obrad 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ  Halina Garczyńska, która oznajmiła, że 

projekt uchwały dotyczy ustanowienia opłaty służebności przesyłu urządzeń, które 

przechodzą przez działkę gminną. Służebność zostanie ustalona na czas nieoznaczony na 

rzecz Agencji Nieruchomości Rolnej w Gorzowie. Służebność będzie polegała na prawie 

korzystania z nieruchomości w zakresie niezbędnym do eksploatacji, naprawy i konserwacji 

urządzeń przesyłowych wraz z prawem wejścia i wjazdu oraz znoszenia i istnienia na 

nieruchomości obciążonej i w przestrzeni nad powierzchnią tej nieruchomości urządzenia 

przesyłowego ciepłociągu. Właścicielem ciepłociągu jest ANR, a grunt należy do Gminy 

Santok, dlatego gmina pobiera opłatę, a ANR będzie mógł korzystać, naprawić, albo usunąć 

ciepłociąg. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 
przedstawił pozytywną opinię Komisji. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  
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W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 15 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujące. Obecnych na sesji 15 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXIII/176/16 stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad. 9 porządku obrad 

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo. 

 

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: 15 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujące. Obecnych na sesji 15 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXIII/177/16 stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad. 10 porządku obrad 

Uchwała w sprawie nadania nazw ulic na drogi gminne w miejscowości Czechów 

 

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: 15 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujące. Obecnych na sesji 15 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXIII/178/16 stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad. 11 porządku obrad 

Uchwała w sprawie nadania nazwy na drogę kategorii powiatowej w miejscowości 

Czechów. 

 

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: 15 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujące. Obecnych na sesji 15 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXIII/179/16 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 12 porządku obrad 
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Uchwała intencyjna w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w formie dotacji 

celowej dla powiatu gorzowskiego na cele realizacji zadania inwestycyjnego. 

 

Uchwałę omówił Sekretarz Gminy Paweł Pisarek. Sekretarz oznajmił, że Rada Gminy 

podejmowała już uchwałę w sprawie dofinansowania opracowania dokumentacji dla budowy 

drogi powiatowej Janczewo-Czechów i następnym krokiem, który jest związany z planowaną 

inwestycją jest złożenie wniosku przez Powiat Gorzowski do Wojewody Lubuskiego o 

dofinansowanie inwestycji z programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 

Drogowej na lata 2016-2019. Całość inwestycji to kwota 3 121 323 zł, z czego połowę tj. 

1 560 661 zł gwarantuje budżet Państwa – Wojewoda, natomiast pozostałe 50% powinien 

zagwarantować samorząd powiatowy, natomiast zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami 

połowę tej kwoty czyli 780 487 zł pokryje Gmina Santok.  

 

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: 15 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujące. Obecnych na sesji 15 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXIII/180/16 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 13 porządku obrad 

Uchwała w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w m. Lipki 

Wielkie. 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. Lokal nie posiada 

samodzielności lokalowej, ponieważ nie spełnia wymaganych kryteriów, jest w bardzo złym 

stanie i w związku z powyższym Gmina sprzedaje lokal jako udział w nieruchomości 

zabudowanej w przetargu ustnym nieograniczonym.  

 

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: 15 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujące. Obecnych na sesji 15 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXIII/181/16 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 14 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. 

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, że zawsze cieszy go fakt, gdy jakieś środki wpływają do 

Gminy. Na tę chwile gmina posiada budżet prawie 30 milionowy, czyli potężny wzrost. 

Gmina w tej chwili ma rozpisane inwestycje na 2 461 000 zł i należy powiedzieć 

jednoznacznie, że nie ma żadnej dużej inwestycji, na którą praktycznie są środki. Do tej pory 
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cały czas ustalane było, aby oszczędzać i trzymać środki ze względu na realizacje 

termomodernizacji, ale Radny ma odmienne zdanie i uważa, że należy podjąć jakąś większą 

inwestycje, a Rada kolejną uchwałą przenosi środki na spłatę zadłużenia, które jest 

stosunkowo nieduże.  

 

Wójt oznajmił, że absolutnie nie zgadza się z Radnym Tadeuszem Boczulą, ponieważ 

inwestycje na następne lata wynoszą około 30 mln, Wójt uważa, że nie jest sztuka wydanie 

własnych pieniędzy i zrobienie jednej drogi w gminie po to, aby ludzie Wójta chwalili, ale 

Wójt nie chce doprowadzić do sytuacji, kiedy będzie można pozyskać duże dofinansowania, a 

Gmina nie będzie mogła po nie sięgnąć, ponieważ nie będzie miała środków na wkład 

własny. Za swoje pieniądze Gmina zawsze zdąży zrealizować jakąś inwestycję. 

 

Radny Tomasz Skrobański poprosił, aby Wójt przygotował i przedstawił Radnym plan 

inwestycji wraz z ich kosztami.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 15 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujące. Obecnych na sesji 15 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXIII/182/16 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 15 porządku obrad 

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2016-

2020. 

 

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: 15 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujące. Obecnych na sesji 15 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXIII/183/16 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 16 porządku obrad  

Interpelacje i zapytania Radnych 

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

piśmie. Głos zabrali: 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, jak wygląda zgłaszana już przez Radną 

sprawa dotycząca znaku obowiązującego nakazu skrętu w lewo przy wyjeździe z ulicy 

Sadowej oraz sprawa zgłoszona na piśmie dotycząca montażu lustra na osiedlu, gdzie jest 

droga z pierwszeństwem przejazdu, a właściciel działki obok której biegnie, nie kosi jej od lat 

czym powoduje ograniczenie widoczności. 

 

Wójt oznajmił, że sprawa przekazana została pracownikowi, który już nie pracuje, ale jest 

nowy Kierownik i postara się jak najszybciej zgłoszone przez Radną sprawy załatwić. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zapytała o termin załatwienia spraw. 
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Wójt odpowiedział, że niezwłocznie, w terminie na, który pozwalają przepisy, ok 3 tygodni.  

 

Radny Ireneusz Kucner oznajmił, że w poszczególnych miejscowościach wymieniane są 

hydranty, czy będą one wymienione również w Starym Polichnie i kto powinien to zrobić, 

Spółka Wodna czy PWiK. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, że hydranty pozostają w gestii PWiK i będą one wymienione.   

 

Radna Irena Furmańska poruszyła następujące kwestie: 

 16 czerwca na Sesji Radna zwróciła się o udzielenie odpowiedzi w sprawie płatnika 

podatku w sytuacji, gdy Sąd ustanawia służebność na nieruchomości gruntowej 

rolnika, minęło 3 miesiące i w prawdzie Skarbnik odpowiedział, ale odpowiedz nie 

była na temat, 31 lipca Radna ponownie zwróciła się z pytaniem do Skarbnika i do tej 

pory nie uzyskała odpowiedzi, stąd pytanie kiedy Skarbnik udzieli Radnej 

odpowiedzi. 

 pismem z dnia 31 lipca p. Sołtys z Czechowa zwróciła się o wyjaśnienie sprawy 

związanej z przywłaszczeniem 41 krzeseł, które były pożyczone na Dni Grodu Santok 

i nie wróciły do Czechowa, nie udzielono odpowiedzi na pismo, a zdaniem Radnej 

Skarbnik powinien pilnować majątku jaki jest na stanie gminy, wprawdzie krzesła 

zakupione były z funduszu wypracowanego przez Panią Sołtys, ale nie zmienia to 

faktu, że powinny być wpisane do ewidencji majątku Gminy i nad tym powinien 

czuwać Skarbnik Gminy. Radna chciałaby uzyskać odpowiedz na w/w pismo, dlatego 

że jako Radna i jako mieszkanka Czechowa uważa, że to jest skandal, że nic się w tej 

sprawie nie robi i nikt nie reaguje, a Sołectwo nie może zorganizować żadnej imprezy, 

bo nie ma gdzie posadzić mieszkańców, 

 Radna zwróciła się z pytaniem, które kierują do niej mieszkańcy, dotyczącym remontu 

sali wiejskiej w Czechowie, ponieważ od kilku miesięcy ten temat zniknął, a 

mieszkańcy chcieliby wiedzieć co będzie z remontem sali, ponieważ jest ona w 

opłakanym stanie,  

 od 8 czerwca nie uzyskano informacji jak została załatwiona skarga w sprawie 

zalewania posesji, Radna przypomina, że to jest skarga, a skarga ma swoje terminy 

realizacji. 

  

Skarbnik Gminy oznajmił ze sprawa związana z zapytaniem odnośnie opinii prawnej w 

kwestii płatnika podatków wyglądała tak, że przesłał On Radnym opinię Pani Mecenas i 

myślał, że sprawa jest już zakończona, ponieważ nie wiedział, że była jeszcze kierowana 

jakaś korespondencja do Pani Mecenas. Skarbnik dodał, że jeżeli chodzi o krzesła to, 

musiałby sprawdzić do kogo wspomniane przez Radna Irenę Furmańska pismo trafiło.  

 

Radna Irena Furmańska zaznaczyła, że pytanie nie było kierowane do Pani Mecenas, a do 

Skarbnika. 

 

Wójt oznajmił, że jeżeli chodzi o salę wiejską w Czechowie to tak jak wielokrotnie już 

mówił, że sala wiejska w Czechowie i Starym Polichnie będzie remontowana i 

modernizowana po uzyskaniu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lub z 

Dziedzictwa Kulturowego w ramach ZIT, na ten moment jeszcze konkursów nie ma, 

dokumentacja jest już przygotowana i jak tylko będą ogłoszone konkursy to Gmina będzie w 

brała w nich udział. Wójt dodał, że jeżeli chodzi o skargę na Pana, który zalewa sąsiadującą 

nieruchomość to On jeszcze nie widział tego pisma. 

 

Radna Irena Furmańska zaznaczyła, że to nie było pismo lecz była to skarga przyjęta przez 

Pana Skarbnika na zebraniu wiejskim w Czechowie od grupy ludzi, mieszkańców tej ulicy, 
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dzisiaj to jest ulica Wiśniowa. Radna ma nadzieje, że Skarbnik skargę spisał jako notatkę i 

przedłożył Wójtowi.  

 

Wójt odpowiedział, że uważa iż sprawę należy jeszcze raz zbadać i rozpatrzeć ponownie. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że chętnie udzieli pomocy. 

 

Radny Tomasz Skrobański zaproponował, aby zacząć koordynacje działań związanych z 

degradacyjną działalnością bobrów, na terenie Gminy Santok, a szczególnie po stronie Lipek 

Wielkich, ponieważ rolnicy skarżą się na działalność bobrów, dlatego Radny proponuje aby 

stworzyć komisję i wspólnie zwrócić się do Dyrektora Ochrony Środowiska, ponieważ bóbr 

to zwierzę chronione i Dyrektor będzie musiał uczestniczyć w pracach komisji, aby uzgodnić 

kto ma naprawić i zadośćuczynić za szkody wyrządzone przez bobry. Radny uważa, ze 

rolnicy w pojedynkę nie są wstanie przebić się przez biurokratyczną barykadę stworzona 

przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.  

 

Wójt oznajmił, iż uważa, że bobry są  dużym problemem dla rolników, dlatego Pani 

Kierownik referatu Ochrony Środowiska podejmie działania, a zebranie komisji i wspólna 

wizyta u Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska według Wójta jest dobrym pomysłem. 

Wójt dodał, że niestety bobry są pod ochroną i tu pojawia się problem, ponieważ nic nie 

można z nimi zrobić. 

 

Radny Tomasz Skrobański zaznaczył, że owszem są pod ochroną, ale jeżeli wyrządzą 

szkodę to Regionalny Dyrektor, właściciel tego zwierzęcia, czy ktoś kto go chroni musi lub 

powinien naprawić szkody.  

 

Kierownik Referatu RGKROŚ Pani Halina Garczyńska poinformowała, że bobry są pod 

ochroną, ale w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Dyrektora Ochrony Środowiska robi 

się odstrzał. 

 

Radny Tomasz Skrobański oznajmił, że chodzi głównie o to co bobry już zrobiły, a to czy 

będzie odstrzał, czy nie będzie jest kwestią mniej ważną.  

 

Radna Justyna Haliczyn zgłosiła dwie kwestię: 

 poprosiła o wykoszenie drogi za torami oraz o podsypanie studzienek, które zostały 

wyżłobione przez wodę i zrobiły się dziury  

 zwróciła się z prośbą o postawienie dwóch tablic informacyjnych, jednej koło szkoły i 

drugiej pod sklepem „Zacisze” 

 

Wójt w odpowiedzi oznajmił, że jeżeli chodzi o koszenie to jak najbardziej przychyla się do 

prośby Radnej Justyny Haliczyn, natomiast jeżeli chodzi o tablice informacyjne to Wójt 

proponuje, aby Rada Sołecka zagospodarowała na to pieniądze. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się do Przewodniczącego Rady Gminy, że będzie mówiła  

o rzeczach, które są oczywiste, a mianowicie Radna przeglądała plany pracy Komisji i Rady 

Gminy i bardzo zaniepokoiło Ją to, że Komisje pracują nad tematami, które powinny być 

tematem wszystkich Radnych, Radna głównie ma na myśli ostatnie działanie Komisji 

Oświaty w sprawie przyjęcia szkół.  

 

Przewodniczący Rady oznajmił, że jeżeli chodzi o kwestie informacyjne to może je 

przedstawić, ponadto zawsze Radni mogą zapoznać się z protokołem spotkania Komisji 

Oświaty.  
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Radna Irena Furmańska dodała, że Komisja Budżetowa według zatwierdzonego planu 

pracy komisji omawiała program związany z zasobami mieszkaniowymi Gminy Santok i 

Radna uważa, że w tej kwestii potrzebne jest działanie wszystkich Radnych, ponieważ 

zadłużenia lokali rosną i należy przyjąć jakieś rozwiązania, które spowodują, że będą maleć. 

Ponadto Radna oznajmiła, że kilka Sesji wstecz Przewodniczący Rady deklarował, że w 

momencie wyboru na Przewodniczącego podejmie decyzje o rezygnacji jeżeli chodzi o 

Komisję Budżetu. Radna uważa, że bycie Przewodniczącym Rady Gminy, Przewodniczącym 

Komisji Oświaty i jeszcze Członkiem Komisji Budżetu to jest za dużo, a wybranie nowej 

osoby być może dałoby Komisji „Powera” do działania, stąd pytanie Radnej, kiedy 

Przewodniczący zrealizuje swoja deklarację.  

 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że odpowiadał już na to pytanie informując, że jest 

to związane ze statutem, ponieważ w momencie gdy kwestia statutu zostanie zamknięta 

Przewodniczący zrzeknie się członkostwa w Komisji Budżetowej.  

 

Wójt zwrócił się z prośbą do Sołtysów o pozostanie po zakończeniu sesji w celu omówienia 

spraw bieżących.  

 

Ad. 17 porządku obrad 

Informacje i wolne wnioski  

Podczas omawiania punktu 17 porządku obrad tj. informacje i wolne wnioski Przewodniczący 

Rady przekazał  następujące informacje:  

 na Przewodniczącego Komisji Statutowej wybrano Radnego Radosława 

Wawrzyniaka. 

 wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie nieistotnego naruszenia 

prawa – treść pisma stanowi załącznik do protokołu 

 Przewodniczący przedstawił informacje dotyczące przebiegu Komisji Oświaty i 

Komisji Rodziny. 

 

Sołtys Wsi Płomykowo Grzegorz Jatczak odniósł się do następujących kwestii: 

 zapytał, jak wygląda sytuacja związana z oświetleniem w Płomykowie, 

 zapytał, co dalej dzieje się w sprawie sali wiejskiej, 

 oznajmił, że mieszkańcy skarżą się, że kwestia dowozu dzieci została źle rozwiązana, 

a mianowicie nie odpowiada im miejsce zatrzymywania się busa dowożącego dzieci 

do przedszkola oraz to, że ostatni autobus szkolny jest o godz. 15
30

 natomiast 

świetlica zamykana jest o 15
00 

i przez ten czas dzieci pozostają bez opieki. 

 

Radny Jerzy Stępień poinformował, że świetlica w szkole czynna jest do godz. 15
30

. 

 

Odpowiedzi Wójta: 

 należy brać pod uwagę to, że nie da się zrobić tak, aby każdemu rodzicowi dziecko 

odwieźć pod dom, o godzinie która mu pasuje; 

 jeżeli chodzi o godzinę zamknięcia świetlicy – kwesta jest do wyjaśnienia; 

 w kwestii oświetlenia Wójt poinformował, że dokumentacja jest przygotowana, jednak 

żeby oświetlenie powstało w Płomykowie musi zrobiona zostać nowa siatka, nowe 

słupy i nowe podłączenie, a Enea ma 2 lata na podłączenie takiej skrzynki, jednak 

dzięki pomocy Radnej Ireny Furmańskiej, będzie zrobione wszystko aby podłączyć 

oświetlenie jak najszybciej; 

 w kwestii sali wiejskiej powiadomiony jest Inspektor Nadzoru Budowlanego i cały 

czas trwają działania w tej sprawie, w tej chwili nie ma żadnej decyzji. 
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Ad. 18 porządku obrad 

Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Santok. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXIII 

Sesji (godz. 13
45

) 

 

Protokolant                                                                                Przewodniczący Rady Gminy        Przewodniczący Rady  

 

Joanna Krystosik        Damian Kochmański 

 


