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Protokół XXIV/2016 

z XXIV Sesji Rady Gminy 

S a n t o k 

29 września 2016r. 

 

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

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r. 

6. Informacja z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych. 

7. Uchwała w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu Gminy Santok dotacji 

celowych dla rodzinnych ogródków działkowych (projekt 1) 

8. Uchwała w sprawie przyznania „Medalu Gminy Santok” (projekt 2) 

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

10. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lipki Wielkie (projekt 4) 

11. Interpelacje i zapytania Radnych. 

12. Informacje i wolne wnioski. 

13. Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy. 

 

 

Ad. 1 porządku obrad  

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum  

Otwarcia XXIV Sesji Rady Gminy Santok o godz. 10
30

 dokonał Przewodniczący Rady 

Gminy Santok Damian Kochmański stwierdzając, że skład Rady na dzisiejszym 

posiedzeniu wynosi 13 radnych (nieobecny Radny Tomasz Skrobański i Radny Jerzy Stępień) 

Radny Jerzy Stępień dołączył do posiedzenia  podczas omawiania punktu 4 porządku obrad 

(godz. 10
45

), i od tego momentu Radni obradowali w składzie 14 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. 

 

Skarbnik Gminy złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2016. 

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy wprowadziła do porządku obrad uchwałę pod pozycją 11 

w porządku obrad głosami: 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujące. Obecnych na sesji 13 radnych 

 

Przewodniczący Rady odczytał cały porządek obrad ze zmianami: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r. 

6. Informacja z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych. 

7. Uchwała w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu Gminy Santok dotacji 

celowych dla rodzinnych ogródków działkowych (projekt 1) 
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8. Uchwała w sprawie przyznania „Medalu Gminy Santok” (projekt 2) 

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

10. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lipki Wielkie (projekt 4) 

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

12. Interpelacje i zapytania Radnych. 

13. Informacje i wolne wnioski. 

14. Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy. 

 

Rada przyjęła odczytany porządek obrad jednogłośnie 12 głosami za. (Radny Arkadiusz 

Witczak był chwilowo nieobecny) 

 

Ad. 3 porządku obrad  

Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Santok przyjęto jednogłośnie – 12 głosami za (Radny 

Arkadiusz Witczak był chwilowo nieobecny) 

 

Ad. 4 porządku obrad 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

 

Wójt złożył sprawozdanie z działalności, w tym: 

 20 września – udział w zebraniu wiejskim w Wawrowie, 

 22 września – spotkanie w Urzędzie z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich, 

podczas którego poruszono sprawy dotyczące m.in. remontu, chodnika w 

Jastrzębniku, który leży w pasie drogi wojewódzkiej, sygnalizacji świetlnej w 

Jastrzębniku, chodnika w Gralewie, możliwości wybudowania ścieżki rowerowej 

pomiedzy Santokiem a Polichnem, 

 26 września – udział w zebraniu wiejskim w Janczewie (dotyczyło Górek), 

 26 września – udział w zebraniu wiejskim w Santoku, 

 26 września – udział w zebraniu wiejskim w Płomykowie, 

 27 września – odbyły się ćwiczenia praktyczno-bojowe zrządzone przez Starostę 

Gorzowskiego, związane z zarządzaniem kryzysowym, 

 27 września – odbyło się spotkanie w Ludzisławicach z Panią Sołtys Jolantą Nitą 

przed zebraniem wiejskim, 

 27 września – udział w zebraniu wiejskim w Janczewie, 

 

Do obrad Sesji dołączył Radny Jerzy Stępień godz. 10
45

 

 

Wójt poinformował, że chciał uczestniczyć w zebraniu wiejskim w Gralewie, dlatego 

poprosił, aby zmieniono jego termin, ponieważ przebywał na urlopie, niestety nie był obecny, 

ponieważ pozostawiona w Urzędzie informacja o nowym terminie nie dotarła do Niego.  

W kwestii wyjaśnienia i niedomówień odnośnie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Wójt oznajmił, że idea powstania Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w których mieści się 

Gorzów i 5 gmin podgorzowskich powstała ok 2015 roku, natomiast wszystkie działania 

powodujące, że można się ubiegać o środki unijne były wykonywane za tej kadencji.  
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Wójt wręczył Sołtysowi wsi Stare Polichno i Członkowi Zarządu Klubu Sportowego DELTA 

TIR-GUM Waldemarowi Chabasińskiemu gratulacje i statuetkę z okazji 70-lecia działalności 

klubu. 

  

Radny Radosław Wawrzyniak zwrócił się z pytaniem na jakim etapie są uzgodnienia w 

sprawie kanalizacji w Lipkach Wielkich i czy mieszkańcy doczekają się remontu drogi.  

 

Wójt odpowiedział, że dla niego sprawa związana z kanalizacją i remontem drogi w Lipkach 

Wielkich jest priorytetowa, składanie wniosków do PROW o dofinansowanie kanalizacji jest 

do marca 2017 roku, są już gotowe projekty na część od skrzyżowania dróg 158 i 159 w 

kierunku Lipek Wielkich. Wójt oznajmił, że kanalizacja będzie musiała być robiona w 2017 

roku, a droga w 2018r., chyba że inwestycje będą realizowane jednocześnie. 

 

Ad. 5 porządku obrad 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r. 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 

Informację. przedstawił Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak  

 

Opinie Komisji z wykonania budżetu przedstawili kolejno: 

 Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski – 

opinia Komisji pozytywna (tekst stanowi załącznik do protokołu) 

 Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Damian Kochmański - opinia 

Komisji pozytywna, 

 Przewodniczący Komisji Rodziny i Bezpieczeństwa Ireneusz Kucner - opinia Komisji 

pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady przytoczył treść uchwały RIO w sprawie wydania opinii i informacji 

o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Santok za I półrocze 2016r. 

Informacja pisemna stanowi załącznik do protokołu.  

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, że przedstawiona informacja z wykonania budżetu za 

pierwsze półrocze nie odzwierciedla jego przebiegu, ponieważ w tej chwili jest wrzesień, a 

informacja obejmuje koniec czerwca. Radny odniósł się do dochodów związanych z 

rolnictwem i oznajmił, że niepokojące jest to, że podatki od osób prawnych nigdy nie są 

zrealizowane w 100% natomiast od osób fizycznych, czyli rolników są realizowane w 

przeszło 100%. Radny wyraził słowa uznania i gratulacje dla Skarbnika Gminy za 

wyrównanie dochodów, jednak stwierdza, że wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 

małym zakresie. Radny pamięta z lat poprzednich, że  zrealizowane były w jeszcze 

mniejszym zakresie lecz prognoza w drugim półroczu dawała gwarancje przekroczenia 

wydatków na zaplanowane inwestycje, a w przedstawionym budżecie według Radnego takiej 

gwarancji nie ma. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Stanisław Tokarski poinformował, że Komisja 

Budżetu przy każdej analizie budżetu dokonuje również analizy ściągalności długów i jest to 

realizowane w bardzo szerokim zakresie przez Wójta i jego urząd.   
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Przewodniczący Rady ogłosił  przerwę (godz. 11
00

). 

 

Po przerwie kontynuowano realizację porządku obrad. 

 

Ad. 6 porządku obrad 

Informacja z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych. 

 

Informację przedstawił Wójt Gminy. 

Informacja pisemna stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wójt oznajmił m.in., że na październikową sesje przygotuje pełną informację o 

zamierzeniach inwestycyjnych na lata 2017-2022 oraz podziękował za współprace z 

Zakładem Karnym, ponieważ dzięki pracy wykonanej przez osadzonych Gmina zaoszczędziła 

dużo pieniędzy. 

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, że najbardziej czułym i bolącym punktem w gminie są 

inwestycje i przytoczył kwoty zaplanowane do końca roku i wydatkowane w I półroczu. 

Radny wyraził zdanie, że niepokoi go realizacja zadań inwestycyjno-remontowych, a 

mianowicie chodnik Gralewo - Szkoła Santok. Wnosi o uchwałę intencyjną do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w celu współfinansowania oraz zwrócił się z pytaniem, czy Gmina może 

dofinansować spółkę wodną w kwestii hydrantów. 

 

Wójt poinformował, że droga była planowana z PROW-u, ale nie spełniała wymogu i została 

odrzucona. Za miesiąc będzie wiadomo jak będzie wyglądać przebudowa dróg lokalnych, 

gdyż wniosek przeszedł część formalną 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się do Radnego Tadeusza Boczuli, że nie jest Radnym 

pierwsza kadencje, był nawet Przewodniczącym Rady i wcześniej miał możliwości większe 

niż w tej chwili, więc nie rozumie do kogo Radny ma pretensje. 

 

Radny Tadeusz Boczula w odpowiedzi wyjaśnił, że nie był w Radzie już 4 lata. 

 

Ad. 7 porządku obrad 

Uchwała w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu Gminy Santok dotacji celowych 

dla rodzinnych ogrodów działkowych. 

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak, który wskazał zmiany wniesione 

przez Komisje Budżetową tj.: 

 §1 ust. 1 otrzymał brzmienie „Uchwała określa tryb postępowania, sposób rozliczania 

oraz sposób kontroli dotacji celowych służących rozwojowi rodzinnych ogrodów 

działkowych położonych na obszarze Gminy Santok” 

 w §8 dodano ust. 5 w brzmieniu „Wykaz rodzinnych ogrodów działkowych, którym 

udzielono dotacji oraz ich rozliczenia, podaje się do publicznej wiadomości w BIP 

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Santok” 
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Skarbnik wniósł także o poprawienie błędów pisarskich tj. zapis „ogródki działkowe” 

zamienić na „ogrody działkowe”. Ponadto Skarbnik dodał, że inicjatywa przedłożenia 

projektu powstała w związku z tym, że Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 

Franciszka Walczaka położonego na terenie miejscowości Wawrów zwrócił się z wnioskiem 

o udzielenie dotacji na wykonanie monitoringu bramy wjazdowej i terenu na, którym są 

pojemniki na odpady komunalne. Wójt jest skłonny przyznać dotację na to zadanie i zgodnie 

z art. 221 ust. 4 może to nastąpić gdy Rada Gminy określi tryb postępowania, rozliczania oraz 

kontroli wykonania zadania, w związku z tym zostały opracowane zasady. Wójt uznał 

wniosek za zasadny, ponieważ przejście, gdzie znajduje się brama wjazdowa jest 

udostępniane mieszkańcom Wawrowa.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji oraz poinformował, że Komisja w dniu 29 września 

oraz w dniu dzisiejszym przed sesją rozpatrzyła projekt uchwały. Ogrody działkowe, które są 

stowarzyszeniem zwróciły się z wnioskiem o dotację i w związku z tym Rada musi utworzyć 

zasady jej przyznawania. Dotacje określa ustawa o ogrodach rodzinnych, która narzuca 

samorządom aby tworzyły warunki sprzyjające rozwojowi rodzinnych ogrodów i jednym z 

warunków jest dotacja. Uchwała jest zgodna z ustawą o ogrodach działkowych. Komisja 

zebrała się ponownie, ponieważ Członkowie Komisji mieli uwagi do projektu, które zostały 

naniesione po konsultacji z Radcą Prawnym mec. Smorowińską. Komisja uchwałę przyjęła 5 

głosami za i 1 przeciw. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem jak długo istnieje stowarzyszenie 

ogrodów rodzinnych w Gminie, ilu liczy członków oraz czy pobierają składki członkowskie. 

 

Wójt oznajmił, iż stowarzyszenie zwróciło się z wnioskiem, ponieważ mieszkańcy osiedla 

Bermudy korzystają z drogi, która znajduje się na terenie obiektu i Jego zdaniem dotacja jest 

zasadna i gmina powinna jej udzielić. 

 

Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, że dla niej jest to inwestycja i zgodnie z 

przepisami ustawy o publicznych funduszach powinno to pójść z ustawy o pożytku 

publicznym to po pierwsze, po drugie jeśli były by inne zadania, które nie mieszczą się w 

katalogu ustawy o pożytku publiczny wtedy można by było podejmować uchwałę ustalając 

zasady dotacji na inne zadania. Radna poinformowała, że była przeciwko tej uchwale, choć 

nie jest przeciw dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych. Radna podkreśla, że to jest 

dotacja i ona mieści się w innej ustawie, a Rada rozpatruje przypadki, które mieszczą się w 

ustawie o finansach publicznych w art. 221 ust. 4 i na podstawie tego artykułu ustawodawca 

nałożył obowiązek na Radę Gminy ustalenia zasad udzielenia takiej dotacji i to jest Prawo 

miejscowe, Wójt bez tej uchwały nie może wydatkować ani jednej złotówki. Radna nie 

otrzymała odpowiedzi od Radcy prawnego na pytanie o przepisy, które dają Wójtowi prawo 

do kontrolowania jednostki zewnętrznej oraz czy przekazane środki mieszczą się w katalogu 

dotacji. Z propozycji Radnej wykreślone zostały zasady kontroli, Wójt nie może sam 

zdecydować o sposobie kontroli, ponieważ w myśl wskazanego artykułu robi to Rada Gminy. 

Według Radnej zapisy tego projektu uchwały są błędne, a Pani Mecenas nie przekonała 
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Radnej swoją argumentacją. Radna ponownie podkreśliła, iż jest za przyznaniem dotacji dla 

rodzinnych ogrodów działkowych, ale zapisy tego projektu uchwały są błędne. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak oznajmił, że skoro ogródki działkowe są na terenie gminy 

więc jak będą użytkowane powinna określać gmina w umowie dzierżawy. Radny dodał, że cel 

jest szczytny i warto te pieniądze przeznaczyć. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem do Skarbnika, czy zapisy ustawy są 

zgodne z prawem. 

 

Skarbnik Gminy udzielił odpowiedzi, że uchwała według niego jest zgodna z prawem co 

potwierdziła podpisem Pani Mecenas. 

 

Sekretarz Gminy oznajmił, że jeżeli uchwala podpisana jest przez Radcę Prawnego i 

pracowników odpowiedzialnych merytorycznie za jej przygotowanie to jest ona zgodna z 

prawem. Art. 221 w ust. 4 daje Radzie delegacje do tego, żeby takie dotacje udzielać, ustawa 

o ogrodach działkowych w art. 17 również reguluje te kwestie i jest w niej powiedziane, że 

stowarzyszenia rodzinnych ogrodów działkowych prowadzące ogrody działkowe na obszarze 

danej gminy mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu gminy z zastosowaniem przepisów 

ustawy o finansach publicznych.. wiec jest podstawa do tego i dotacja, o której mowa ma 

służyć realizacji celu publicznego związanego z zadaniami gminy. Wójt ma pełna swobodę w 

udzielaniu takiej dotacji, natomiast żeby ta dotacja była udzielona organ stanowiący musi 

określić zasady. Argument, którym posługuje się Radna Irena Furmańska, że nie ma 

określonego sposobu przeprowadzania kontroli według Sekretarza jest uregulowany, 

ponieważ Wójt ma możliwość dokonania oceny sposobu wydatkowania środków, bo uchwała 

jest w sprawie określenia zasad i jedną na z nich jest taka zasada, że  przekazanie dotacji 

następuje na podstawie umowy, która m.in. określa tryb kontroli co było już omawiane na 

Komisji Budżetu. Dla Sekretarza jest to przejrzyste i jasne.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że nie zgadza się z Sekretarzem, ponieważ identyczna 

uchwałę podjęła jedna z gmin w województwie wielkopolskim i RIO z Poznania anulowało te 

uchwałę.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:   

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 12 za uchwałą, 1 przeciw, 1 

wstrzymujący. Obecnych na sesji 14 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXIV/184/16 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 8 porządku obrad 

Uchwała w sprawie przyznania „Medalu Gminy Santok”. 

 

Uchwałę omówił Sekretarz Gminy, który poinformował, że postanowiono przyznać „Medal 

Gminy Santok” dla niżej wymienionych osób, szczególnie zasłużonych dla gminy: 

  

1) Pani Halina Głos  
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2) Pani Maria Studniarz  

3) Pan Kazimierz Kawecki  

4) Pani Irena Weidemann  

5) Pani Helena Hetman  

6) Pani Wanda Książek  

7) Pani Elżbieta Maniecka  

8) Pani Teresa Helicka  

9) Pani Stanisława Piotrowicz  

10) Pan Janusz Korosteński  

11) Pani Róża Koczaska  

12) Pani Maria Pasierbowicz  

13) Pani Teresa Salamońska  

14) Pani Maria Idczak  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

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

wstrzymujące. Obecnych na sesji 14 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXIV/185/16 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 9 porządku obrad 

Uchwała w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Czechów. 

 

Uchwałę  omówił Sekretarz Gminy. 

 

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: 14 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujące. Obecnych na sesji 14 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXIV/186/16 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 10 porządku obrad 

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lipki Wielkie. 

 

Uchwałę  omówił Sekretarz Gminy. 

 

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: 14 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujące. Obecnych na sesji 14 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXIV/187/16 stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad. 11 porządku obrad 

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

 

Uchwałę  omówił Skarbnik Gminy. 

 

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: 14 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujące. Obecnych na sesji 14 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXIV/188/16 stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad. 12 porządku obrad  

Interpelacje i zapytania Radnych 

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

piśmie.  

 

W trakcie realizacji punktu 12 porządku obrad Radny Stanisław Tokarski opuścił 

posiedzenie Sesji Rady Gminy. 

 

Głos zabrali: 

 

Radny Radosław Wawrzyniak poprosił o zamontowanie gniazdka w remizie w Lipkach 

Wielkich, ponieważ był taki przypadek, kiedy straż pożarna nie wyjechała, gdyż rozładował 

się akumulator w wozie strażackim i nie było możliwości podłączenia prostownika.  

 

Wójt oznajmił, że jest to niedopatrzeniem i uważa, że takie niewielkie prace mogliby 

wykonać strażacy we własnym zakresie, co nie oznacza, że Wójt się uchyla. 

 

Radny Arkadiusz Witczak oznajmił, że 24 września 2015 roku odbyło się zebranie wiejskie 

w Lipkach Wielkich i uchwałą nr 1 z 2015r. z zebrania wiejskiego w sprawie funduszu 

soleckiego ustalono, że przeznacza się 8 000 zł na zakup projektu siłowni zewnętrznej, Radny 

pamięta, że ze strony Wójta padła sugestia, aby te 8 000 zł zabezpieczyć jako wkład własny 

do projektu, a na tegorocznym zebraniu wiejskim, które odbyło się 23 września pani Sołtys 

poinformowała, że te pieniądze wystarczyły na zakup 2 urządzeń i Radny uważa, że to jest 

„jakieś nieporozumienie”, ponieważ pieniądze miały być pozyskane z zewnątrz. Ponadto na 

zebraniu wiejskim w Lipkach Wielkich nie było żadnego przedstawiciela z Urzędu, co Radny 

uważa za niepoważne wobec mieszkańców.  

 

Wójt oznajmił, że w tym okresie przebywał na urlopie, ponadto z tego co się orientuje to 

żadna informacja o zebraniu wiejskim nie wpłynęła do Urzędu. Natomiast jeżeli chodzi o 

siłownie to dotyczy wielu sołectw i Wójt tłumaczył już, że w pierwotnej wersji były to 

pieniądze zabezpieczone na wkład własny żeby można było pozyskać z PROWu pieniądze, 

jednak te projekty nie ruszyły, dlatego pieniądze, które zostały zabezpieczone są 

wykorzystywane na budowę siłowni w takim stopniu na ile wystarczy środków.  
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Sekretarz Gminy poinformował, że nie było tak, iż nikt nie chciał przyjechać na zebranie 

wiejskie do Lipek Wielkich, ale uzgodniono to wcześniej z Panią Sołtys, która oznajmiła, że 

sobie poradzi. Natomiast Sekretarz jako osoba odpowiedzialna za organizacje pracy w 

Urzędzie zobowiązał się do dopilnowania tego, aby zawsze na zebraniu wiejskim był ktoś z 

Urzędu.  

 

Radny Arkadiusz Witczak oznajmił, że nie chodzi o to czy Pani Sołtys sobie poradzi, czy 

nie, ale o to, że jest to mile widziane z tego względu, że mieszkańcy przychodzą na zebranie 

wiejskie nie tylko w celu ustalenia funduszu sołeckiego, ale mają też swoje osobiste sprawy. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniami: 

 co dzieje się z lustrem, które Wójt zobowiązał się postawić w Wawrowie, 

 ile jest w Gminie Santok osób nagrodzonych „Medalem Gminy Santok” 

 czy ludzie prowadzący zajęcia w ramach działalności GOK są zatrudnieni, czy 

otrzymują wynagrodzenie oraz jakim rodzajem kwalifikacji pracownika przyjętego do 

pracy jest  „dusza artystyczna”. 

 

Dyrektor GOK Pani Sylwia Dobrzyńska oznajmiła, że Pani która prowadzi kółko teatralne 

jest w trakcie robienia kwalifikacji i pracuje na zasadzie wolontariatu.  

 

Wójt poinformował, że lustro o którym mówiła Radna Krystyna Rajczyk zostało 

zamontowane. Natomiast informacja dotycząca osób nagrodzonych „Medalem Gminy 

Santok” zostanie przygotowana i przedstawiona Radnej. 

 

Radna Irena Furmańska poruszyła następujące kwestie: 

 na poprzedniej sesji Radna zwracała się do Skarbnika z pytaniem o decyzję gminy w 

sprawie  podatku właściciela przesyłu dotyczącej sytuacji, gdy nieruchomość rolnika, 

którego jest właścicielem znajduje się w dyspozycji właściciela przesyłu i do tej pory 

Radna nie otrzymała odpowiedzi, 

 także na poprzedniej sesji Radna przypominała o sprawie przywłaszczenia 41 krzeseł, 

zwrócono 2, więc dalej brakuje 39. 

 

Sekretarz Gminy oznajmił, że zaginione krzesła były sprawdzane i chyba nie pozostaje nic 

innego jak wszczęcie postępowania wyjaśniającego przez właściwe organy, sprawa zostanie 

przekazana policji. 

 

 

Skarbnik Gminy odnosząc się do pytania Radnej Ireny Furmańskiej oznajmił, że opinia 

dotycząca nastawni PKP jest tym samym tematem, Pani Mecenas odpowiadała odnośnie 

podatku w przypadku służebności i opinia prawna została przesłana Radnym. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że mówiła już na poprzedniej Sesji, że przedstawiona 

opinia prawna była nie na temat i kierowała jeszcze raz do Skarbnika pytanie rozszerzając je, 

od tego czasu minęło już kilka miesięcy, Radna nadal nie otrzymała odpowiedzi, Radna dała 

nawet propozycję, która miała być do rozważenia jak tę sprawę załatwić,  a Skarbnik dzisiaj 

mówi to co mówił na poprzedniej sesji. Radna dodała, że pyta o podatek bo jest to w gestii 

Skarbnika i On musi tego pilnować. Radna zwróciła się do Wójta z prośba o dopilnowanie, 

aby dostała odpowiedz na swoje pytanie.   

Radna zwróciła się słowami: „mam jeszcze jedną sprawę, która dotyczy mnie jako 

Radnej, która w ostatnim okresie spotkała mnie, a ponieważ jestem Radną Rady Gminy 

Santok tą sprawę chcę Państwu Radnym przekazać to po pierwsze. Po drugie dlatego również, 



10 

 

że nie czuję się komfortowo już jako Radna. 21 września po posiedzeniu Komisji Budżetu 

Gospodarki i Rolnictwa  Przewodniczący Rady Gminy Santok wręczył mi kopertę 

adresowaną „Szanowna Pani Irena Furmańska”, tą kopertę nie otworzyłam w momencie 

kiedy mi została wręczona, otworzyłam ją w domu, są to 2 tomiki członka Fundacji Ochrony 

Przyrody Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej o tytule „bliżej”, „usłyszeć ciszę”. Na tomiku 

„usłyszeć ciszę” jest napisane tak: z wyrazami współczucia, ale i dobrymi życzeniami – autor 

Santok 19 wrzesień 2016r. Ten Pan wskazał na moją głowę, On mi współczuje, że wszystko 

to co mówię o Fundacji, że nie głosuję za bilansami, Pan Członek Zarządu mi współczuje, ale 

Proszę Państwa jeśli dodamy tytuły tych dwóch tomików to słowa  te są groźbą - bliżej 

ciszy”. Radna poinformowała, że przygotowała odpowiedz dla autora, nadawcy koperty, którą 

przytoczyła Radnym. 

Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Radna oznajmiła, że czuje złą energie od Pana Tokarskiego i zwróciła się z Pytaniem do 

Przewodniczącego Rady Gminy słowami: „Panie Damianie z przykrością to mówię, ale 

wręczył mi Pan tę kopertę i chcę Pana zapytać kim Pan jest, Przewodniczącym Rady Gminy, 

czy Wiceprzewodniczącym Fundacji i posłańcem jednego z Członków Zarządu, ale 

Przewodniczący Rady Gminy musi myśleć”.  

 

Przewodniczący Rady Damian Kochmański oznajmił, że Radna Irena Furmańska posądza 

go w tym momencie o bezmyślność, a On był przekonany o tym, że w kopercie jest jeden 

tomik wierszy, który on jak i inni Członkowie Zarządu otrzymali po posiedzeniu Zarządu 

Fundacji. Przewodniczący przekazał kopertę, ponieważ został o to poproszony, nie mając 

złych intencji oraz świadomości co się w niej znajduje.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż przyjmuje wyjaśnienie Przewodniczącego oraz że 

jeszcze zastanowi się co z tą sprawą zrobić, ale fakt jest taki, iż spotkało ją coś co nigdy 

Radnego nie powinno spotkać. 

 

Radny Jerzy Stępień poinformował, że potwierdza słowa Przewodniczącego, gdyż 

Członkowie Zarządu dostali tomiki pod koniec posiedzenia i były tam tylko życzenia od 

autora, który poprosił Przewodniczącego o wręczenie koperty Radnej Irenie Furmańskiej.  

 

Radny Arkadiusz Witczak zwrócił się z pytaniem do Radnej Ireny Furmańskiej czy zna 

autora tomików. 

 

Radna Irena Furmańska odpowiedziała, że nigdy nie widziała tego Pana i nigdy z nim nie 

rozmawiała. 

 

Ad. 13 porządku obrad 

Informacje i wolne wnioski  

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

Rady przekazał  następujące informacje:  

 28 września 2016r. przeprowadzono kontrolę wydatków Gminnego Ośrodka Kultury 

realizując zadania zlecone Komisji Rewizyjnej przez Radę Gminy Santok w planie 

pracy na 2016r.  

  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Goławski przedstawił informacje z przebiegu 

kontroli wydatków GOK. GOK jako instytucja kultury prowadzi działalność od 1 kwietnia 

bieżącego roku. W tym okresie GOK realizował wiele przedsięwzięć przy współudziale  

innych instytucji i osób. Ponadto przy organizacji niektórych przedsięwzięć otrzymano 

dotacje. Przewodniczący Komisji oznajmił, że chciałby pochwalić Panią Dyrektor GOKu 
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Sylwie Dobrzyńską, ponieważ mimo tak krótkiego okresu zrealizowała wiele przedsięwzięć i 

wszystkie działania zmierzają w dobrym kierunku. Komisja skontrolowała wydatki instytucji 

stwierdzając, że wydatkowane były w sposób oszczędny oraz celowy. Procentowe wykonanie 

planu na koniec sierpnia jest na odpowiednim poziomie.  Nie stwierdzono nieprawidłowości.  

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, że Przewodniczący Komisji nie podał kwot jakimi 

instytucja operuje. W poprzednich latach koszt funkcjonowania GOK mieścił się w granicach 

700 000 zł, a na dzień dzisiejszy z półrocznego sprawozdania jest to kwota 1 120 000 zł. 

Radny dodał, że nie ujmując pracy Pani Dyrektor GOK, gdyż jest potężna, ale należy wziąć 

pod uwagę bardzo wysokie koszty. Radny głosował przeciwko likwidacji GOK w poprzedniej 

strukturze i uważa, że nie jest sztuka robić wiele za wiele, sztuką jest robić wiele za niewiele.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że budżet i wydatkowanie to nie jest materiał 

porównawczy i można go uzyskać dopiero po 2017r. Radna poprosiła Skarbnika o 

przypomnienie kwoty przekazanej na GOK. 

 

Skarbnik Gminy poinformował, że na rok 2016 kwota dotacji wynosi prawie 382 000 zł w 

tej chwili wykorzystanie jest ok 180 000 zł.  

 

Przewodniczący Rady Damian Kochmański poprosił Skarbnika o przygotowanie 

zestawienia  kosztów byłego GOKu z GOK działającym jako instytucja.  

 

Skarbnik Gminy poinformował, że takie zestawienie może przygotować po roku 2017, 

ponieważ instytucja działa od kwietnia. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że to co przedstawił Radny Boczula zabrzmiało tak 

jakby Pani Dyrektor GOK pochopnie uzyskiwała pieniądze od Wójta, natomiast Radni 

odnosić się mogą tylko do dotacji, które zostały przyznane, a tu wszystko się mieści i jest 

prawidłowe.  

 

Sekretarz Gminy oznajmił, że Radny Tadeusz Boczula w pewnym stopniu ma rację, 

ponieważ w budżecie w dziale kultura są środki przeznaczane na utrzymanie obiektów takich 

jak muzeum i pozostałe świetlice wiejskie. Na następną Sesje zostanie przedstawiona pełna 

informacja w omawianym zakresie po to, aby nie było niedomówień.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że nie zgadza się z Sekretarzem, ponieważ nie ma 

materiału porównawczego i nie można porównywać, ponieważ obecny GOK nie jest 

GOKiem z byłego okresu.  

 

Sołtys Wsi Nowe Polichno Pani Jadwiga Walczak zwróciła się z pytaniem, czy zostało coś 

zrobione w sprawie Pana Komoszyńskiego. 
 

Kierownik RGKROŚ Pani Halina Garczyńska oznajmiła, że było spotkanie w tej sprawie 

na którym zebrano materiał i odpowiedz zostanie wysłana. 
 

Ad.14 porządku obrad  

Zakończenie sesji.  
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 14

15 
Przewodniczący Rady zamknął 

obrady XXIV Sesji. 
 

Protokolant                                                                                Przewodniczący Rady Gminy        Przewodniczący Rady  
 

Joanna Krystosik        Damian Kochmański 


