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Protokół XXVI/2016 

z XXVI Sesji Rady Gminy 

S a n t o k 

29 listopada 2016r. 

 

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

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016. 

6. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2017r. 

- uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy 

Santok. (projekt 1) 

- uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako 

podstawa obliczenia podatku rolnego za 2017rok na obszarze Gminy Santok. (projekt 2) 

7. Uchwała w sprawie Programu współpracy Gminy Santok z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. (projekt 3) 

8. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów. (projekt 4) 

9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2016. (projekt 5) 

10. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Santok. (projekt 6) 

11. Interpelacje i zapytania radnych. 

12. Informacje i wolne wnioski. 

13. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Santok. 

 

 

Ad. 1 porządku obrad 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 

Otwarcia XXVI Sesji Rady Gminy Santok o godz. 10
20

 dokonał Przewodniczący Rady 

Gminy Santok Damian Kochmański stwierdzając, że skład Rady na dzisiejszym 

posiedzeniu wynosi 11 radnych (nieobecny Radny Piotr Goławski, Radna Justyna Haliczyn, 

Radny Jerzy Stępień i Radny Stanisław Tokarski). 

Lista obecności radnych i gości zaproszonych w załączniku do protokołu. 

 

Ad. 2 porządku obrad 

Ustalenie porządku obrad 

 

Sekretarz Gminy zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad punktu 10 tj. uchwała w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Santok. 

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy usunęła z porządku obrad punkt 10 tj. uchwała 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Santok głosami: 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujące. 

Obecnych na sesji 11 radnych 

 

Sekretarz Gminy przedłożył Radnym przed Sesją projekty uchwał w sprawie zaopiniowania 

aktów prawnych, które chce podjąć Sejmik Województwa. Jeden projekt  – dotyczy obszaru 

chronionego Puszczy Barlineckiej, drugi projekt – dotyczy obszaru chronionego Doliny 

Warty i Dolnej Noteci. Rada na wyrażenie opinii ma 30 dni, a jeżeli w wyznaczonym terminie 

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/santok/5353.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/santok/5354.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/santok/5355.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/santok/5356.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/santok/5357.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/santok/5358.pdf
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Rada nie wyrazi opinii to zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody te projekty 

zostaną przyjęte jako uzgodnione. 

Sekretarz wniósł prośbę do Rady, aby do połowy grudnia odbyła się Sesja w tym zakresie. 

 

Przewodniczący Rady odczytał cały porządek obrad ze zmianami: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016. 

6. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2017r. 

- uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy 

Santok. (projekt 1) 

- uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako 

podstawa obliczenia podatku rolnego za 2017 rok na obszarze Gminy Santok. (projekt2) 

7. Uchwała w sprawie Programu współpracy Gminy Santok z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. (projekt 3) 

8. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów. (projekt 4) 

9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2016. (projekt 5) 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Informacje i wolne wnioski. 

12. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Santok. 

 

 

Rada przyjęła odczytany porządek obrad jednogłośnie 11 głosami za. 

 

Ad. 3 porządku obrad 

Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy Santok. 

Przewodniczący Rady poinformował, że do biura Rady 27 listopada 2016r. wpłynęło drogą 

elektroniczną pismo z uwagami do protokołu od Radnej Ireny Furmańskiej – pismo stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący uwzględnił jedynie wniosek Radnej Ireny Furmańskiej o zmianę w 

protokole, w Ad. 3 porządku obrad był zapis „Ad. 12 str. 8”, który poprawiono na zapis „Ad. 

12 str. 8-10”. 

 

Przewodniczący Rady oznajmił, że odsłuchiwał z Panią protokolantką nagranie z XXV Sesji  

analizując przy tym treść protokołu i w jego mniemaniu  Radna Irena Furmańska wnioskuje o 

wprowadzenie kwestii, które są w protokole i bezpośrednio odzwierciedlają przebieg Sesji. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że są to odczucia Przewodniczącego i przykro jej, że 

odsłuchując ponownie taśmę Przewodniczący uznał, że Radna mówi nieprawdę. Radna 

chciałaby, aby nie wybierać w protokole tego co jest dobre dla Przewodniczącego, a 

przedstawiać fakty, ale jest to wola Rady i Radna przyjmie tę wolę, choć się z nią nie zgadza. 

 

Przewodniczący Rady oznajmił, że nie uważa, iż manipuluje protokołem  i uważa, że 

odzwierciedla on przebieg tego co działo się na Sesji. Przewodniczący dodał, że Radna 

wnioskuje o to, aby zawrzeć w protokole pełną wypowiedz Radnego Tomasza Skrobańskiego, 

a sam Radny nie miał żadnych uwag do treści protokołu. 

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/santok/5353.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/santok/5354.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/santok/5355.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/santok/5356.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/santok/5357.pdf
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Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, że nie chodzi o to, żeby zawierać wypowiedzi, 

które chce Radny, w protokole powinno być wpisane to co jest ważne w wypowiedzi 

Radnego, a nie to co chce żeby było. Pani protokolantka pisze, ale to Przewodniczący Rady 

powinien organizować pracę i zwracać uwagę na niewłaściwe działanie, a Przewodniczący 

tego nie robi. Radna dodała, że nie przebije słów Przewodniczącego i wszystkich Radnych, 

ale jest to niewłaściwe zachowanie i kompromituje Radę. 

 

Przewodniczący Rady oznajmił, że nie zgadza się ze zdaniem Radnej Ireny Furmańskiej. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy to co zawarła w treści 

przedmiotowego pisma jest nieprawdą, bo skoro nie jest nieprawdą to dlaczego to nie jest 

wprowadzone do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że nikt nie powiedział, że jest to nieprawdą, ale nie 

zostało to wprowadzone do protokołu, ponieważ protokół w obecnej formie odzwierciedla 

przebieg Sesji. 

 

Radny Tadeusz Boczula wyraził zdanie, że nigdy nie wnosił żadnych uwag i poprawek do 

swoich wypowiedzi, chociaż zdaje sobie sprawę z tego, że Jego wypowiedzi mogłyby być 

zapisane w protokole w szerszym zakresie, ale również zdaje sobie sprawę, że jeżeli wszyscy 

Radni podchodziliby do tego w ten sposób to Rada zajmowałaby się tylko i wyłącznie 

protokołem, a Radny uważa, że Rada Gminy ma szerszy zakres obowiązków.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z prośbą do Radnej Ireny Furmańskiej, aby nie 

wypowiadała się w imieniu całej Rady, ponieważ Radna Krystyna Rajczyk jest także 

Członkiem tej Rady i nie uważa żeby Przewodniczący kompromitował Radę. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że ma bardzo szeroką skale akceptacji krytyki, od czasu 

gdy jest Radną mierzy się z różnymi nagannymi zachowaniami Radnej Krystyny Rajczyk, 

Radnego Tadeusza Boczuli i Radnego Stanisława Tokarskiego, ale wszystko ma swoją 

granicę i Przewodniczący nie może akceptować takiego zachowania. Radna dodała, że ważne 

było wpisanie do protokołu, że jej wypowiedzi  to są „bzdety” i Przewodniczący to ujął w 

protokole, a Jej słów nie ujął. 

 

Rada przyjęła protokół z XXV Sesji Rady Gminy głosami: 7 za uchwałą, 1 przeciw, 3 

wstrzymujące. Obecnych na sesji 11 radnych. 

 

Radna Irena Furmańska poprosiła, aby w protokole umieścić informacje, iż Ona głosowała 

przeciwko przyjęciu protokołu z XXV Sesji Rady Gminy. 

 

Ad. 4 porządku obrad 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

 



4 

 

Wójt przed złożeniem sprawozdania oznajmił, że dyskusja dotycząca protokołów jest ważna i 

każdy ma prawo odnosić się do sytuacji w Radzie, protokołów i do wszystkich spraw, które 

dzieją się w gminie, ale Wójt poprosił wszystkich Radnych i Sołtysów aby zastanowić się nad 

priorytetami w tej kadencji. Urzędnicy wykonują bardzo dużo pracy i wszystkie dodatkowe 

rzeczy i zadania, które spływają na Urząd w pewien sposób ograniczają możliwości pracy na 

której najbardziej Wójtowi zależy, czyli na pozyskiwaniu funduszy unijnych. W tym 

momencie Urząd wykonuje prace związane z 13 projektami i Wójt musi podejmować decyzje 

co w danym momencie Urzędnik ma robić, czy opracowywać to co wpływa do Urzędu, czy 

zająć się projektami, a jeżeli chodzi o projekty to konkurencja jest olbrzymia. Wójt uważa, że 

wszyscy powinni się skoncentrować na tym, aby pozyskiwać fundusze. 

 

Wójt złożył sprawozdanie z działalności, w tym: 

 2 listopada – spotkanie z Panią Marszałek Makarską na temat przywrócenia 

przystanku PKP w Czechowie; 

 4 listopada – odbył się Gminny Dzień Profilaktyki Zdrowotnej w Ośrodku zdrowia z 

Lipkach Wielkich, który spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem, z badań krwi 

skorzystało 180 osób, a z wizyt lekarskich ponad 100 osób, akcja będzie 

organizowana cyklicznie; 

 5 listopada -  udział w sprzątaniu poniemieckiego cmentarza w Górkach; 

 8 listopada – wizyta w Urzędzie Marszałkowskim w celu podpisania umowy na 

dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Janczewo, koszt 750 000 zł, 

dofinansowanie 644 000 zł, Santok jest jedną z 4 gmin w województwie lubuskim, 

które otrzymały takie dofinansowanie; 

 10 listopada – odbyło się spotkanie w Urzędzie z Dyrektorem ZS w Lipkach Wielkich 

Ferdynandem Sańko w celu oceny pracy Dyrektora, ocena Wójta i Kuratorium była 

wyróżniająca; 

 11 listopada – obchody Święta Narodowego w Górkach; 

 15 listopada – spotkanie z Komendantem Miejskim PSP Panem Patrykiem 

Maruszkiem w celu omówienia możliwości dofinansowania wkładu własnego do 

samochodu dla OSP, który ma zostać zakupiony; 

 15 listopada – spotkanie z partnerami w gminie Rüdersdorf w związku ze składaniem 

wniosku na dofinansowanie budowy Mariny; 

 16 listopada – wizyta w Urzędzie Marszałkowskim w celu podpisania umowy na 

dofinansowanie w ramach ZIT jako pierwsza gmina; 

 21 listopada – spotkanie z dyrektorami PKP PLK na temat przywrócenia przystanku 

PKP w Czechowie; 

 21 listopada - spotkanie z Panem Marszałkiem, Członkiem Zarządu Tadeuszem 

Jędrzejczakiem; 

 22 listopada – udział w akcji Fundacji „Piękne Anioły” w Janczewie; 

 24 listopada – Zgromadzenie Związku Celowego MG-6, na którym podjęto uchwałę o 

podwyższeniu cen za Wodę i ścieki; 

 24 listopada – spotkanie w Lokalnej Grupie Działania w celu omówienia projektów, 

które w ramach LGD będzie można pozyskiwać; 

 26 listopada – spotkanie w gminie partnerskiej Gusow-Platkow; 

 28 listopada – spotkanie z Proboszczami i Konserwatorem Zabytków, ponieważ 

kościoły będą mogły skorzystać z dofinansowania na remonty; 

 

Ponadto Wójt poinformował, że zostały złożone pisma do Marszałka w sprawach 

dotyczących chodników w Jastrzębniku, Gralewie i w Janczewie. Wójt zadeklarował, że 

może partycypować w kosztach po to, aby to zadanie zostało zrealizowane. 

https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCdersdorf_bei_Berlin
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Gmina wspólnie z powiatem dostanie dofinansowanie na przebudowę drogi Janczewo-

Czechów to jest ok 4 mln zł, natomiast droga w Gralewie jest na 20 miejscu i nie 

zakwalifikowała się do pierwszego rozdania, Wójt był w tej sprawie w Urzędzie 

Wojewódzkim i rozmawiał z osoba odpowiedzialną, która stwierdziła, że szanse są i po 

nowym roku można tę inwestycje realizować, jeżeli będą pieniądze z rezerwy. Wójt oznajmił, 

że bez względu na to czy gmina otrzyma pieniądze z listy rezerwowej, czy też nie, zadanie 

zostanie wykonane w 2017 roku. W Urzędzie obecnie trwają prace nad programem 

rewitalizacji, gmina dostała dofinansowanie do projektu, wybrana już została firma, która 

przygotowuje dokumentację. Opracowywany zostaje przetarg na zakup samochodu 

strażackiego oraz przetarg na termomodernizację oraz trwają prace nad projektem 

skierowanym do szkół w ramach funduszu społecznego.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że chce się odnieść do apelu Wójta i powiedzieć, że 

protokół to zapis z efektu pracy Radnych i głos Wójta jest bardzo ważny, ale nie może 

wpisywać się w spór organu wykonawczego. Protokół z Sesji czy Komisji nie przedkłada się 

na to, że przeszkadza w pracy Wójtowi. Radna dodała, ze uprawnienia dla MG-6 w sprawie 

ścieków Rada Gminy dała, tylko Radna zastanawia się nad tym, dlaczego nie 

przeprowadzono konsultacji z Radą Gminy Santok w sprawie podwyżek na ścieki.  

 

Wójt oznajmił, że nie odnosił się tylko do protokołów i uważa, że każdy Radny ma prawo 

wypowiadać się i wnosić poprawki do protokołu. Odnośnie MG-6 Wójt poinformował, że 

Członkiem Zarządu Związku Celowego i przedstawicielem jest Wójt, a w zgromadzeniu 

przedstawicielem jest Radny Tomasz Helicki.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zapytała, czy decyzja o podwyższeniu stawek została podjęta na 

podstawie głosowania i czy przedstawiciele gminy Santok głosowali za. 

 

Wójt odpowiedział, że głosował „za”, ponieważ Santok wchodząc do Związku Celowego 

MG-6 miał świadomość, że PWiK zaciągając 200 mln kredytu będzie musiała to spłacać, 

Wójt  uważa, że 10 groszy na m
3 

to jest miesięcznie ok 1-2 zł do ceny i nie są to wielkie 

pieniądze.  

 

Radna Irena Furmańska dodała, że rozumie stanowisko Wójta i to dlaczego głosował za, 

ale nie rozumie stanowiska Radnego Tomasza Helickiego, ponieważ jest On 

przedstawicielem Rady Gminy i nie może sam podejmować decyzji głosując i wchodząc w 

kompetencje tej Rady. Radni powinni otrzymać informacje na temat podwyżek dużo 

wcześniej, aby na ten temat się wypowiedzieć, a 2 zł miesięcznie to dla kogoś jest kostka 

masła, więc nie można do tego w ten sposób podchodzić. Radna oczekuje, że Radny Tomasz 

Helicki powie, dlaczego głosował „za” nie konsultując się z Członkami Rady Gminy Santok. 

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, że nie ma nic przeciwko Kościołowi w Lipkach 

Wielkich, ale z zaczerpniętych przez nią informacji wynika, że Lipki Wielkie nie składały 

wniosku. 

 

Wójt odpowiedział, że to, iż Lipki Wielkie nie składały wniosku nie było wiążące, ponieważ 

decyzje podejmuje Kuria i Wojewódzki Konserwator Zabytków.  

 

Radny Tomasz Helicki oznajmił, że Zgromadzenie MG-6 podejmuje uchwały, które 

rekomenduje Zarząd. Podniesienie cen jest wpisane w inwestycje i była dyskusja na ten temat, 

ale bez podwyżek nie byłoby inwestycji. Ponadto Radny ma prawo do głosowania w imieniu 

Rady, ponieważ wynika to ze statutu.  
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Radny Tadeusz Boczula wyraził zdanie, że jest dumny z tego, że w pewnym okresie swojej 

działalności samorządowej dążył do tego, aby zrzeszyć się w MG-6 i przekazać w 

użytkowanie wodociągów z części gminy dla PWiK, a inwestycja, która została wykonana na 

terenie gminy to inwestycja, które będzie służyła przez wiele lat. Ta rozbudowa pozwoliła na 

to, że na terenie gminy ścieki i woda jest dostępna, ponieważ w okresach letnich, gdzie są 

trudności z wodą w tamtym okresie nie można było się wykąpać. Gmina decydując się na 

zmianę formy użytkowania wody na terenie gminy miała wiedzę, że woda dojdzie do kwoty 

15 zł. Cena wody odzwierciedla koszty jakie ponosi PWiK.  

 

Wójt dodał, że przekazując majątek gminy do PWiK do budżetu gminy wpływają niemałe 

pieniądze z podatków ok 900 tyś. zł i to nie jest tak, że płacimy tylko w jedną stronę. 

 

Radny Tomasz Helicki oznajmił, że zanim PWiK przejęło majątek gminy to dopłacano do 

ceny, ponieważ cena PWiK była niższa niż cena wody w gminie.  

 

Radny Tomasz Skrobański poinformował, że od momentu kiedy został Kierownikiem 

Gminnej Spółki Wodno-Ściekowej nie słyszał, ani razu, że zabrakło wody wieczorem, 

ponieważ zostało podniesione ciśnienie i wody starczało wszędzie i dla wszystkich. Gmina 

dopłacała do wody, ale tylko dlatego, że Spółka została obciążona wysokimi kosztami 

dotyczącymi płacenia dzierżawy PWiK czyli fizycznie te pieniądze, które były dopłacane 

trafiały do PWiK. Radny wyraził zdanie, iż jest zdziwiony, że podwyżka wody jest taka mała, 

patrząc na zrealizowane inwestycje.  

 

Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnego Tomasza Helickiego z prośbą, aby na 

przyszłość informował Radę o ewentualnych zmianach jakie wprowadza MG-6. 

 

Radny Tomasz Helicki oznajmił, że może informować o sprawach poruszanych na 

Zgromadzeniach MG-6. 

 

Ad. 5 porządku obrad 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016. 

 

Informacje przedstawił Kierownik CUW Józef Kowalicki. 

Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Damian Kochmański poinformował, 

że 17 listopada na Komisji Oświaty, Kultury i Sportu pracowała nad przedstawioną 

informacją i jedyna kwestia, która zaniepokoił Radnych to kwestia utrzymania szkół, przede 

wszystkim Szkoły w Janczewie, co jest związane z tym, iż do szkoły uczęszcza mała liczba 

uczniów. Zadawalające jest to, iż gmina posiada dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną.   

 

Radna Irena Furmańska zauważyła, że padło stwierdzenie, iż dużo uczniów z terenu gminy 

uczęszcza do szkół poza gminą i gmina ponosi z tego tytułu duże koszty i dlatego Radna 

zwróciła się z pytaniem do Wójta i Kierownika CUW o strategię w zakresie oświaty w 

kwestii przeciwdziałaniu „ucieczce” uczniów z terenu gminy, tworzenia warunków rozwoju 
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dla uczniów szczególnie uzdolnionych, dla uczniów dotkniętych ubóstwem i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, ale także wychowania patriotycznego. 

 

Wójt odpowiedział, że szkoła, dzieci i nauczyciele są dobrem wszystkich i niestety jest tak, 

że wszystkie samorządy dopłacają do utrzymania placówek oświatowych, ponieważ Państwo 

nie refinansuje kosztów, które ponosi samorząd. Wójt oznajmił, że gmina dopłaca najwięcej 

do Szkoły w Janczewie. W styczniu zostanie złożony wniosek na dofinansowanie remontu 

szkoły w Janczewie i jeżeli uda się pozyskać wnioski to problem Szkoły w Janczewie 

zostanie rozwiązany w najbliższych 2-3 latach. Dzieci nie uczęszczają do Szkoły w 

Janczewie, ponieważ nie ma sali gimnastycznej. Ponadto dzieci z Czechowa wyjeżdżają do 

Gorzowa, dlatego m.in. będzie remontowana droga między Janczewem, a Czechowem, aby 

dzieci z Czechowa dojeżdżały do szkoły w Janczewie. Koszty biorą się również z ciągłych 

reform rządzących, na które samorząd nie ma wpływu. Wójt dodał, że tam gdzie będzie to 

możliwe, klasy zostaną połączone w obrębie szkoły. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy jest jakaś ocena placówek 

oświatowych.  

 

Dyrektor ZS w Santoku Pani Marta Bobrowska udzieliła odpowiedzi, że są dokonywane 

oceny zewnętrzne placówek, które nazywają się ewaluacją i przeprowadzane są przez organ 

sprawujący nadzór nad placówką, czyli przez Kuratorium, są one do wglądu i były 

przeprowadzane we wszystkich placówkach oświaty na terenie gminy. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak oznajmił, że łączenie klas w obrębie szkoły dużych 

oszczędności nie przyniesie i niestety trzeba sobie powiedzieć, iż bez likwidacji niektórych 

placówek i dowożenia uczniów, oszczędności nie będzie. Szkoły powinny być pozostawione 

na poziomie sąsiednich gmin, gdzie przy podobnych obszarach posiadają 2 jednostki, góra 3, 

a rozbudowując kolejną jednostkę oświaty przy coraz mniejszej liczbie uczniów nie będzie 

pieniędzy na żadne inwestycje, bo wszystko będzie przeznaczane na oświatę.  

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, że wszelkie działania w poprzednich kadencjach odnośnie 

tworzenia bazy miały na celu wyrównanie szans między ośrodkami wiejskimi i miejskimi. 

Rozbudowanie bazy spowoduje przyciągnięcie tych uczniów, którzy uczęszczają do szkół 

poza gminą. Trzeba się liczyć z tym, że koszty oświaty będą jeszcze wyższe w związku z 

reformą i przesunięciami subwencji oświatowej, ale Radny uważa, że zawsze warto ponosić 

koszty.  

 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę (godz. 11
50

). 

 

Po przerwie (godz. 12
05

) kontynuowano realizację porządku obrad. 

 

Ad. 6 porządku obrad 

Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2017r. 

Uchwałę w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy 

Santok omówił Wójt Gminy oraz Skarbnik Gminy. 
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Wójt oznajmił, iż podjął decyzję, aby nie podnosić podatków i nie obciążać dodatkowo 

mieszkańców, a dla rolników podatek został obniżony.  

 

Skarbnik Gminy poinformował, że dnia 5 sierpnia w Dzienniku Urzędowym ukazało się   

obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie górnych granic stawek 

kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku, w którym stawka podatku od gruntów 

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior 

i zbiorników sztucznych jest niższa od stawki, która została wprowadzona uchwałą z dnia 19 

listopada 2015 roku, dlatego należy ją zmienić – wynosiła 4,58 zł, a w obwieszczeniu jest 

4,54 zł i do takiej wysokości Skarbnik proponuje ją obniżyć. Kolejną taką stawką jest stawka 

podatku od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w 

ustawie z dnia 9 października 2015 roku – wynosiła 3 zł, a w obwieszczeniu jest 2.98 zł i do 

takiej wysokości Skarbnik również proponuje ją obniżyć. Pozostałe stawki są bez zmian. 

 

W-ce Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Tomasz Helicki 

przedstawił pozytywną opinię Komisji. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem jaki jest średni procent obniżki tego 

podatku oraz o ile mniej pieniędzy wpłynie do budżetu gminy w związku z tą obniżką. 

 

Skarbnik Gminy udzielił odpowiedzi, że jeżeli chodzi o obniżkę dotyczącą gruntów 

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji to w tej chwili takie pozycje na terenie 

gminy Santok nie występują, natomiast w kwestii podatku od gruntów pod wodami 

powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior i zbiorników 

sztucznych jest obniżka o 4 grosze od 1 ha, więc nie będzie miało to dużego wpływu na 

budżet, poza tym na terenie gminy jest być może jeden taki zbiornik. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, jaka jest podstawa do wyłączenia z 

podatku dróg wewnętrznych o których mowa w §2 pkt 5 przedmiotowej uchwały i kiedy 

zapadła taka decyzja Rady Gminy. 

 

Skarbnik Gminy udzielił odpowiedzi, iż ten zapis widniał już w uchwale Rady Gminy z 

2012 roku i ta pozycja dotyczy w szczególności dróg wewnętrznych gminnych, gdyby nie 

było zwolnienia to gmina musiałaby płacić podatek od gruntów własnych jako drogi 

wewnętrzne, natomiast wpływ od pozostałych mieszkańców to jest kwota rzędu 5 000 zł. 

 

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 XXVI/191/16 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego za 2017 rok na obszarze Gminy Santok omówił Skarbnik 

Gminy. 
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W dniu 19 października w Dzienniku Urzędowym ukazał się komunikat Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta 

za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 

2017. W tym obwieszczeniu cena wynosiła 52, 44 zł, po przedstawieniu projektu uchwały na 

Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Komisja zaproponowała obniżenie tej kwoty do 50 

zł, ta kwota została zaakceptowana przez Wójta i dlatego taki projekt uchwały został 

przedłożony. Do Urzędu wpłynęło pismo z Izby Rolniczej, która rekomendowała obniżenie 

stawki do kwoty 46 zł i każdą inna Uchwałę Rady z wyższą kwotą Izba będzie opiniowała 

negatywnie, jednak opinia nie jest wiążąca.  

 

W-ce Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Tomasz Helicki 

przedstawił pozytywną opinię Komisji. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak wyraził zdanie, że obniżka, którą zaproponowała Komisja i 

Wójt to jest ok 2% od ogłoszonej przez GUS Stawki i uważa, że więcej na papier gmina 

wydała drukując projekt, niż dała ulgę rolnikom, stawka zaproponowana przez Lubuską Izbę 

Rolniczą była uczciwa i poparta badaniami.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że z jej informacji wynika, że w 2016r. było 53,75 zł i 

jest to obniżka o 3,75%, Radna zwróciła się z pytaniem o ile niższe wpływy będą do budżetu. 

 

Skarbnik Gminy udzielił odpowiedzi, że porównując kwotę 52,44 zł zaproponowaną 

wcześniej do 50 zł jest to 4,65% obniżki i będzie to wpływ mniejszy o 25 000 zł. 

 

Radny Tadeusz Boczula poinformował, że wyłącznością Rady Gminy jest uchwalanie 

stawek podatków, Radny cieszy się, że w tym roku ma możliwość zabrania głosu i 

wypowiedzenia się w kwestii kwintala żyta do podatku rolnego, ponieważ w roku ubiegłym 

uchwała nie była podejmowana przez Radę, co według Radnego jest niezgodne z prawem. 

Radny oznajmił, że ta obniżka jest tylko gestem, ponieważ biorąc pod uwagę, iż w roku 

ubiegłym nie było obniżki to jest ok 1,20 zł obniżki w ciągu dwóch lat, ale Radny ma na 

uwadze fakt, iż rolnicy tak jak wszyscy mieszkańcy korzystają z dobrodziejstw z tytułu 

realizacji zadań i inwestycji w poszczególnych miejscowościach.  

 

Sekretarz Gminy oznajmił, że zgodnie z ustawą o podatku rolnym podatek stanowi 

równowartość ceny 2,5 q żyta i Rada może obniżyć cenę, więc nawet jeżeli tego nie zrobiła to 

niczemu nie uchybiła w roku ubiegłym. Maksymalna stawka ogłoszona na rok 2016 to 53, 75 

zł i według takiej stawki był liczony podatek.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie: 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 4 za uchwałą, 1 przeciw, 6 

wstrzymujące. Obecnych na sesji 11 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXVI/192/16 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Radosław Wołoszczuk opuścił posiedzenie Sesji (godz. 12
35

) i od tego momentu 

Rada obradowała w składzie 10osobowym.  
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Ad. 7 porządku obrad 

Uchwała w sprawie Programu współpracy Gminy Santok z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2017. 

 

Uchwałę omówił Sekretarz Gminy, który poinformował, że zgodnie z ustawą o pożytku 

publicznym i wolontariacie przedłożony zostaje projekt programu współpracy Gminy Santok 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. Projekt uchwały poddany 

został konsultacją społecznym, które odbywały się od 17 do 25 listopada w oparciu o 

zarządzenie Wójta Gminy regulujące kwestie ogłoszenia o konsultacjach. W ramach 

konsultacji żadna z organizacji, do których konsultacje były kierowane nie złożyła uwag do 

projektu uchwały. Informacja o konsultacjach jak również wynik konsultacji są umieszczone 

na stronie BIP Gminy Santok oraz na tablicy ogłoszeń Gminy Santok. Zgodnie z dyspozycją 

art. 5a ust. 1-4 do kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego 

należy podjęcie uchwały o przyjęciu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Przedmiotowy projekt był konsultowany przez Komisję Budżetu i Komisję Oświaty, które 

naniosły swoje uwagi i w takim kształcie został przedłożony, natomiast 18 listopada 2016r. 

wpłynął mail Radnej Ireny Furmańskiej z uwagami do treści uchwały. Sekretarz odczytał 

pismo – treść pisma stanowi załącznik do protokołu. 

Sekretarz odnosząc się do uwag wymienionych przez Radną Irenę Furmańską, poinformował, 

że kwestia obowiązku prowadzenia ewidencji księgowej przez dotowane organizacje jest 

uregulowana w przepisie art. 10 i art. 10a ustawy. Druga uwaga dot. tego, iż  informacja o 

źródłach finansowania powinna znaleźć się we wszystkich materiałach jest kwestią  

uznaniową i jeżeli Rada uzna, że takie sformułowanie powinno być w programie to można to 

ująć, jednak nie wynika to wprost z przepisów. Trzecia uwaga odnośnie niewyodrębnienia w 

programie § dotyczącego kontroli i realizacji zadania to kwestia ta uregulowana jest w art. 16 

ust. 1. Sekretarz na podstawie wymienionego przepisu uważa, iż kwestie kontroli i realizacji 

zadania powinny być przez Wójta określone w umowie o udzielenie dotacji. W programie nie 

ma informacji, iż decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną, ponieważ jest 

to oczywiste, gdyby taki wymóg był to byłoby to wprost sformułowane, że wymaga to decyzji 

administracyjnej, a w przepisie art. 16 jest mowa o tym, że taką dotacje udziela się w postaci 

umowy i w oparciu o przeprowadzony konkurs. Kwestię regulaminu komisji konkursowej 

reguluje przepisy art.13 i 15, które mówią co powinno zawierać ogłoszenie otwartego 

konkursu. w tym od ust 2a do ust. 4 reguluje wszystkie kwestie dotyczące funkcjonowania 

Komisji, dlatego też wprowadzenie ich do treści uchwały było by powtórzeniem zapisów 

ustawowych. Sekretarz oznajmił, że odniósł się do uwag Radnej natomiast decyzja w tym 

zakresie należy do Rady. 

 

W-ce Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Tomasz Helicki 

poinformował, że Komisja miała uwagi do projektu uchwały i wprowadziła dużo poprawek. 

W-ce Przewodniczący na wniosek Radnej Ireny Furmańskiej oznajmił, że nie wniesiono 

poprawki uzgodnionej przez Komisję w §4 pkt 5 i 6 uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański przedstawił 

pozytywna opinię Komisji do projektu uchwały przedłożonego na komisji.  

 

Sekretarz Gminy oznajmił, że w swoich uwagach odniósł się do kwestii uwag zgłoszonych i 

próbował odnieść je do regulacji ustawowych, natomiast jeżeli chodzi o kwestie definicji, 

które są zawarte  w §4 pkt 5 i 6, jeżeli projekt nie spełnia oczekiwać to prosi o informacje, 

ponieważ Sekretarzowi zależy na tym, aby Rada przyjęła uchwałę w dniu dzisiejszym. 

  

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w celu zebrania się Komisji Budżetu (godz. 12
50

). 

 

Po przerwie (godz. 13
15

) kontynuowano realizację porządku obrad. 

 

Radny Tadeusz Boczula  w trakcie przerwy opuścił posiedzenie Sesji i od tego momentu 

Rada obradowała w składzie 9osobowym. 

 

Sekretarz Gminy oznajmił, że doszło do niedopatrzenia  i nie wprowadzono poprawki, którą 

Komisja wniosła na posiedzeniu w §4 pkt 5 i 6 i poinformował, że są to jedyne poprawki, 

które zostałyby wniesione do przedłożonego projektu uchwały, natomiast odnośnie uwag, o 

które wskazała Radna Irena Furmańska Komisja zdecydowała, że będą uregulowane w 

umowie.  

 

W-ce Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Tomasz Helicki podał 

prawidłowe brzmienie §4 pkt 5 i 6: 

 

5) uczciwej konkurencji – zlecanie zadań publicznych odbywać się będzie na podstawie 

jawnych kryteriów wyboru  i równego dostępu do informacji 

6) jawności – strony współpracy zobowiązują się do informowania się o wszelkich 

działaniach w jej zakresie w tym wiedzy na temat środków i działań  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę z poprawkami pod głosowanie: 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 9 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujące. Obecnych na sesji 9 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXVI/193/16 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8 porządku obrad 

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów. 

 

Uchwałę  omówił Sekretarz Gminy. 

 

W-ce Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Tomasz Helicki 

przedstawił pozytywną opinię Komisji. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie: 
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W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 9 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujące. Obecnych na sesji 9 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXVI/194/16 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9 porządku obrad 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2016 

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy, który poinformował, że Rada będzie dzisiaj pracować 

nad projektem przedłożonym w dniu Sesji, zmiany m.in. wynikają z Zarządzenia Wójta, które 

wprowadziło zarówno po stronie dochodów jak i wydatków kwotę 433 531 zł, jest to dotacja 

dla OPS na program „500+”, dlatego nastąpiła zmiana w porównaniu do pierwotnego 

projektu.  

 

W-ce Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Tomasz Helicki 

przedstawił pozytywną opinię Komisji, zaznaczając przy tym, że Komisja zastanawiała się co 

spowodowało zmianę odnośnie zwiększenia kwoty wydatkowanej na oświatę i wychowanie o 

169 000 zł i poproszono Kierownika CUW Jozefa Kowalickiego oraz Panią Dyrektor Martę 

Bobrowska o wyjaśnienia i w tej sprawie Komisja Budżetu będzie miała dodatkowe 

posiedzenie.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem z czym związane jest zwiększenie 

zatrudnienia w ZS w Santoku i dlaczego tylko w jednej szkole zmienia się budżet, a w 

pozostałych szkołach nie.   

 

Dyrektor ZS w Santoku Pani Marta Bobrowska udzieliła odpowiedzi, iż problem z 

oświatą i przydziałów jakie są w oświacie, pojawia się co rok, ponieważ najwięcej problemów 

sprawia to, że rok szkolny nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i w związku z tym plany 

budżetowe planuje się w projektach organizacyjnych z poprzednich lat, natomiast w kolejnym 

roku obowiązkiem jest dostosowanie arkusza, przydziałów, czynności i struktury zatrudnienia 

do aktualnych potrzeb i stąd wynikają rozbieżności. W Szkole było dużo zmian 

organizacyjnych co wywołało skutki finansowe, które trudno jest przewidzieć, można tylko 

szacować. W roku bieżącym doszły dodatkowe wydatki na pensje w związku z wypłacaniem 

dodatków za prace w warunkach trudnych i uciążliwych, które przewiduje regulamin. Dzieci 

niepełnosprawnych w szkole przybyło, co wiąże się ze zwiększoną ilością obowiązków.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się do Dyrektora Szkoły z pytaniem kiedy miała 

informację, że w budżecie szkoły braknie 160 000 zł. 

 

Dyrektor ZS w Santoku Pani Marta Bobrowska odpowiedziała, że zmiany organizacyjne 

w szkole odbywały się cały rok, już zaczynając rok kalendarzowy wspólnie z Księgową CUW 

miały informacje, że będzie brakowało środków, ponieważ w planie budżetu nie były 

uwzględniane środki za prace w warunkach trudnych i uciążliwych. Natomiast każda próba 

oszacowania brakujących środków kończyła się fiaskiem, dopiero po zmianach od 1 września 

kiedy ukształtowała się struktura i można było wyliczyć i dojść do konkretów.  

 

Przewodniczący Rady oznajmił, że omawiany temat szczegółowo zbada Komisja Budżetu 

oraz Komisja Oświaty na posiedzeniu Komisji, na które zostanie zaproszona także Pani 

Dyrektor Marta Bobrowska.  
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Radna Irena Furmańska zawnioskowała, aby na posiedzeniu Komisji, o którym 

poinformował Przewodniczący Rady  był również Kierownik CUW Józef Kowalicki. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie: 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 9 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujące. Obecnych na sesji 9 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXVI/195/16 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 10 porządku obrad 

Interpelacje i zapytania Radnych 

Przewodniczący Rady poinformował, że do biura rady wpłynęły na piśmie: 

 10 listopada 2016r. wpłynęła interpelacja od Radnej Ireny Furmańskiej dot. publikacji 

protokołów z posiedzeń Komisji oraz Sesji – pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że odpowiedzi pisemnej udzielił Wójt. 

Interpelacja Radnej wraz z odpowiedzią Wójta za zgodą Radnych zostanie przesłana 

Radnym drogą elektroniczną.  

 10 listopada 2016r. wpłynęła interpelacja od Radnej Ireny Furmańskiej dot. 

nieprawidłowości w tworzeniu protokołów z posiedzeń Komisji i Sesji – pismo 

stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że odpowiedzi pisemnej udzielił Wójt. 

Interpelacja Radnej wraz z odpowiedzią Wójta za zgodą Radnych zostanie przesłana 

Radnym drogą elektroniczną.  

 10 listopada 2016r. wpłynęła interpelacja od Radnej Ireny Furmańskiej skierowana do 

Przewodniczącego Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisława Tokarskiego 

– pismo stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący poinformował, że kwestia była przegłosowana na posiedzeniu 

Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że 16 listopada wpłynęła jej  interpelacja odnośnie 

podatku od przesyłu. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że nie otrzymał więcej interpelacji. 

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, że otrzymała pismo z Lubuskiego Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska, do którego zwróciła się w sprawie hodowli bydła w 

Nowym Polichnie. Radna zareagowała ponieważ, kopią pisma skierowanego przez Wójta 

było pismo z powołaniem się na jej nazwisko i przesłała pismo, które kierowała również do 

Wójta Gminy po wizji lokalnej na hodowli do LWIOŚ z podpisami 70 mieszkańców Nowego 

Polichna, którzy włączyli się do protestu Pani Sołtys Nowego Polichna oraz pismo Pani 

Sołtys o pomoc w przedmiotowej sprawie. Radna dodała, że wysłała te pisma, ponieważ 

dotarła do niej kopia protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Powiatowego Weterynarza, 

który Radną bulwersuje, ponieważ wynika z niego, że na hodowli jest dobrze, nie ma 

gnojowicy i wszystkiego co radna zastała w miejscu hodowli. LWIOŚ przychylił się do 

otrzymanych materiałów i wystosował pismo do Powiatowego Inspektora Weterynarii Józefa 

Jagódki wskazując, że miejsce, gdzie gromadzone jest bydło ma przesłanki do kwalifikacji 

jako miejsce gromadzenia zwierząt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia miejsc 

gromadzenia zwierząt. Radna dodała, że mając poparcie LWIOŚ zwróci się również w 

przedmiotowej sprawie do Powiatowego Inspektora Weterynarii Józefa Jagódki. Radna 

informuje o tym, ponieważ dla niej temat ten jest bardzo ważny i uważa, że na hodowli w 
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Nowym Polichnie odbywa się degradacja środowiska, dodatkowo chce wspomóc Panią Sołtys 

i mieszkańców, którzy się podpisali.  

Radna zwróciła się z prośbą do Wójta, aby spowodował, że Radni otrzymają informację od 

Pana Andrzeja Gawłowskiego Dyrektora MG-6, ponieważ w lipcu 2016 roku Rada Gminy 

przekazała określone kompetencje dla MG-6 w zakresie utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Santok. Dyrektor zobowiązał się, że jesienią poinformuje Radę „o głębokich 

merytorycznie zmianach w regulaminie gospodarki odpadami” Radni warunkowo przyjęli 

uchwałę, ponieważ czas naglił, ale Radna ma wiele zastrzeżeń do tej uchwały i owe 

zastrzeżenia 7 lipca wyartykułowała na spotkaniu z Dyrektorem. Ponadto Radna oznajmiła, iż 

trwają prace nad statutem Rady Gminy i zwróciła się z pytaniem do Przewodniczącego Rady 

o przyczynę tego, iż w ciągu 6 miesięcy Doraźna Komisja ds. Statutów Sołectw nie odbyła 

żadnego posiedzenia.  

 

Wójt Gminy poinformował, że zwróci się do Dyrektora MG-6 w sprawie wskazanej przez 

Radną Irenę Furmańską. 

  

Przewodniczący Doraźnej Komisji ds. Statutów Sołectw Radosław Wawrzyniak 
oznajmił, iż opóźnienie rozpoczęcia prac Komisji spowodowane jest ustaleniem aktu 

nadrzędnego jakim jest statut Gminy Santok, ponieważ ciężko procedować nad statutami 

sołectw nie mając uchwalonego aktualnego statutu Gminy Santok.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż jeśli w statucie Rady Gminy nie ma nic na temat 

tworzenia przez Radę Gminy zapisów do statutów sołectwa, to na jakiej zasadzie Komisja ds. 

Statutów Sołectw ma tworzyć ten statut, w kompetencji Rady Gminy jest temat tworzenia, 

podziału, kompetencji, organizacji, wyboru Sołtysa i Rad Sołeckich i to wszystko powinno się 

znaleźć z Statucie Rady Gminy, a tego nie ma. Najpierw należy popatrzeć co się dzieje w 

statucie Rady Gminy, aby mieć materiał do tworzenia statutu sołeckiego. Nie ma powiązania i 

nie można mówić, że prawo nadrzędne, a następnie statut sołectwa, ponieważ nie będzie 

podstawy do tworzenia statutu sołectwa. 

 

Przewodniczący Doraźnej Komisji ds. Statutów Sołectw Radosław Wawrzyniak 
oznajmił, że to, iż na dzień dzisiejszy nie ma takich zapisów nie oznacza, że nie mogą się 

pojawić, ponieważ statut jest jeszcze nie uchwalony. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że jest to „kamyczek” dla twórców Statutu Gminy 

Santok, to jest przypomnienie, że później nie będzie możliwości tworzenia statutu sołeckiego, 

bo w Statucie Gminy Santok  zabrano do tego prawo Radzie Gminy. 

 

Radny Arkadiusz Witczak poinformował, iż otrzymał pismo, skierowane do Wójta od Rady 

Rodziców z ZS w Lipkach Wielkich, które jest prośbą rodziców o wybudowanie wiaty na 

rowery wraz ze stojakami. Ponadto Radny zgłosił potrzebę poprawienia stanu drogi w 

Lipkach Wielkich obok sklepu „DINO”.  

 

Wójt Gminy oznajmił, że był na oględzinach drogi wskazanej przez Radnego Arkadiusza 

Witczaka i postawiono na niej znak ograniczenia prędkości do 30 km/h, co oczywiście nie 

rozwiąże problemu, natomiast remont wskazanej drogi jest w planie budżetowym na 2017 

rok. Wójt oznajmił, że nie wpłynął do Niego wniosek z prośbą o wybudowanie wiaty.  

 

W tym momencie Radny Arkadiusz Witczak przekazał wniosek Wójtowi. 
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Ad. 11 porządku obrad 

Informacje i wolne wnioski 

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

Rady przekazał  następujące informacje: 

 26 października 2016r. z Kolegium RIO w Zielonej Górze wpłynęła uchwała NR 

195/2016 z dnia 21 października 2016r. dotycząca uchwały nr XXIV/184/2016 z dnia 

29 września 2016r. – pismo stanowi załącznik do protokołu.  

 28 października 2016r. z Naczelnego Urzędu Skarbowego w Gorzowie 

Wielkopolskim wpłynęła analiza oświadczeń majątkowych osób funkcyjnych – pismo 

stanowi załącznik do protokołu.  

 Wpłynęło pismo z Lubuskiej Izby Rolniczej z propozycja stawki za skup żyta – pismo 

stanowi załącznik do protokołu.  

 Wpłynęło pismo wyjaśniające, dotyczące pisma z 26 października 2016r. z firmy 

SPSystem dot. współpracy w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej w 

oświetleniu ulicznym. Przewodniczący przytoczył odpowiedz Wójta na ww. pismo – 

pismo stanowi załącznik do protokołu. 

 

Sekretarz Gminy odniósł się do Uchwały RIO i zwrócił uwagę, na to, iż w ocenie Kolegium 

wskazane w podstawie prawnej Uchwały Rady Gminy przepisy prawa nie dają podstawy do 

podjęcia uchwały, w której organ stanowiący określa zasady udzielania z budżetu Gminy 

Santok dotacji celowej. Kolegium Izby wskazuje, iż udzielanie dotacji dla rodzinnych 

ogrodów działkowych możliwe jest w oparciu o uregulowania zamieszczone w uchwale 

podjętej na podstawie art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Uchwała Rady Gminy 

jest podjęta w oparciu o przepis art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym, który 

stanowi, iż stanowienie we wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady 

określonych w odrębnych ustawach, art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o ogrodach działkowych mówi o 

tym, że z budżetu Gminy mogą być udzielane dotacje dla ogrodów działkowych, natomiast 

art. 221 ustawy o finansach publicznych składa się z 4 ustępów i stanowi:  

1. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia 

zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele 

publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji 

związanych z realizacją tych zadań. 

2. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a jeżeli dotyczy ono 

innych zadań niż określone w tej ustawie - na podstawie umowy jednostki samorządu 

terytorialnego z podmiotem, o którym mowa w ust. 1. 

3. Umowa, o której mowa w ust. 2, powinna określać: 

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego 

wykonania; 

2) wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności; 

3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku 

budżetowego; 

4) tryb kontroli wykonywania zadania; 

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji; 

6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż terminy zwrotu dotacji 

określone w niniejszym dziale. 

4. Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której 

mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania 

określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na 

uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia.  

https://sip.lex.pl/#/dokument/17030487
https://sip.lex.pl/#/dokument/17030487
https://sip.lex.pl/#/dokument/17030487
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Według Kolegium cały art. 221 nie stanowi podstawy natomiast art. 221 ust. 4 stanowi taką 

podstawę.  

Regionalne Izby Obrachunkowe w innych województwach odnoszą się do tego w inny 

sposób, ponieważ w województwie opolskim ta sama uchwała jest podjęta dokładnie o tę 

samą podstawę prawną co Uchwała Rady Gminy Santok i funkcjonuje w obrocie prawnym, 

taka sama sytuacja jest również w woj. łódzkim, dolnośląskim oraz wielkopolskim.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że te uchwały, które zostały podjęte w wymienionych 

województwach dotyczyły dotacji udzielonych poza katalogiem ustawy o pożytku 

publicznym i dlatego one były uchwalone na podstawie art. 221 o funduszach publicznych, 

aby nie mylić trzeba dokładnie znać uchwały i to czego dotyczą. RIO prawidłowo 

zakwalifikowało, ponieważ ta dotacja, która miała być przekazana na monitoring musiała 

pójść z ustawy o pożytku publicznym i nie mogła być inna ocena RIO jak tylko anulowanie 

Uchwały Rady Gminy.  

 

Sekretarz Gminy poinformował, iż Kolegium Izby wyraźnie wskazuje, że udzielanie dotacji 

dla rodzinnych ogrodów działkowych możliwe jest w oparciu o uregulowania zamieszczone 

w uchwale podjętej na podstawie art. 221 ust. 4 i to jako podstawę prawną RIO wskazuje, 

natomiast w orzeczeniu jest powiedziane, że te zadania, które wymienione zostały w uchwale 

nie mieszczą się w katalogu zadań pożytku publicznego, dlatego mogą być w innym trybie. 

RIO uznaje, że art. 221 w całości nie jest podstawą, a art. 221 ust. 4 jest. 

 

 

Ad.12 porządku obrad 

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

05 
Przewodniczący Rady zamknął 

obrady XXVI Sesji. 

 

 

 

Protokolant                                                                                Przewodniczący Rady Gminy        Przewodniczący Rady 

 

Joanna Krystosik        Damian Kochmański 


