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Protokół XXV/2016 

z XXV Sesji Rady Gminy 

S a n t o k 

25 październik 2016r. 

 

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

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych. 

6. Prezentacja na temat zamierzeń inwestycyjnych w Gminie Santok na lata 2016-2022. 

7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu 

(projekt 1) 

8. Interpelacje i zapytania Radnych. 

9. Informacje i wolne wnioski. 

10. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy. 

 

 

Ad. 1 porządku obrad  

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum  

Otwarcia XXV Sesji Rady Gminy Santok o godz. 10
00

 dokonał Przewodniczący Rady 

Gminy Santok Damian Kochmański stwierdzając, że skład Rady na dzisiejszym 

posiedzeniu wynosi 13 radnych (nieobecny Radny Jerzy Stępień i Radny Arkadiusz Witczak).  

Lista obecności radnych i gości zaproszonych w załączniku do protokołu.  

 

 Ad. 2 porządku obrad  

Ustalenie porządku obrad 

 

Skarbnik Gminy zawnioskował 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 8 

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 XXIV Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych. 

6. Prezentacja na temat zamierzeń inwestycyjnych w Gminie Santok na lata 2016-2022. 

7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu 

(projekt 1) 

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

2) 

9. Interpelacje i zapytania Radnych. 

10. Informacje i wolne wnioski. 

11. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy. 
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Rada przyjęła odczytany porządek obrad jednogłośnie 13 głosami za. 

 

Ad. 3 porządku obrad 

Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Radna Irena Furmańska złożyła uwagę do protokołu, aby w protokole wpisywać dokładną 

godzinę opuszczania obrad sesji przez Radnych.  

 

Radny Stanisław Tokarski oznajmił, że protokół został Radnym przedstawiony zbyt późno i 

On na dzień dzisiejszy nie jest z nim zapoznany, Radny zaproponował aby protokołu nie 

przyjmować z dniu dzisiejszym, chyba że Przewodniczący przedstawi naniesione zmiany i 

poinformuje kto je wprowadził.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że zmiany mogą być dokonywane nawet podczas 

sesji, więc to kiedy protokół dotarł do Radnych nie jest kwestią znaczącą.  

 

Sekretarz Gminy oznajmił, że z treści statutu dokładnie z §52 wynika, iż na Sesji można 

dokonywać zmian w protokole.  

 

Przewodniczący Rady przedstawił zmiany wprowadzone do protokołu i poinformował, że 

zostały one wprowadzone na wniosek Radnej Ireny Furmańskiej.  

zmiany: 

 Ad. 7, str. 5 protokołu wypowiedz Skarbnika uzupełniono o zapis „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” 

 Ad. 7, str. 5 protokołu wypowiedz Radnego Stanisława Tokarskiego uzupełniono o 

zapis „mec. Smorowińską” 

 Ad. 12, str. 8-10 protokołu wypowiedz Radnej Ireny Furmańskiej uzupełniono o zapis 

„Radna dała nawet propozycję, która miała być do rozważenia jak tę sprawę 

załatwić”,  a Skarbnik dzisiaj mówi to co mówił na poprzedniej sesji” oraz zapis 

„Radna oznajmiła, że czuje złą energie od Pana Tokarskiego”. 

  

 

Radny Stanisław Tokarski poprosił, aby zawrzeć w protokole  w formie załącznika opinię 

Przewodniczącego Komisji Budżetowej na temat wykonania budżetu za I półrocze. 
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Przewodniczący Rady przychylił się do prośby Radnego Stanisław Tokarskiego o załączenie 

opinii. 

 

Wójt Gminy oznajmił, że zdaje sobie sprawę z tego, iż kwestia protokołów jest bardzo 

ważna, ale uważa, że Rada ma o wiele ważniejsze sprawy i mieszkańcy zarówno od Radnych 

oraz Sołtysów oczekują działań w Gminie i tu należy skupić energię. Trwają prace nad 

nowym statutem i kwestie protokołów należy uregulować. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że protokoły zgodnie z obowiązującym statutem 

powinny odzwierciedlać wiernie to co się dzieje na komisjach i na sesjach. Radna poprosiła, 

aby odniosła się do tematu Pani Mecenas. 

 

Radca Prawny Agata Smorowińska oznajmiła, że w jej ocenie protokół tak ja to wynika 

literalnie z brzmienia statutu powinien odzwierciedlać wiernie przebieg czynności, co nie 

oznacza, że dosłownie. Istotą takich czynności jak protokołowanie zarówno posiedzeń 

organów kolegialnych, czy organów wymiaru sprawiedliwości jest udokumentowanie 

przebiegu czynności, które są istotne z punktu widzenia merytorycznego. Protokół nie 

stanowi i nie może co do zasady stanowić odzwierciedlenia wszystkich czynności 

odbywających się na sali, bo byłby stenogramem. Pani Mecenas dodała, że rzadko spotyka się 

z taką formułą zmian treści jakie Radni chcą nanosić, jednak jest to kwestia wyboru i woli 

Radnych. Dobrym obyczajem jest wykorzystywanie tego na co pozwala statut poprzez 

dołączanie do protokołu załączników w formie własnych oświadczeń czy stanowiska.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że powiedziała już na Komisji Budżetu, że trzyma się 

statutu i nikt nie będzie podważał, albo zmieniał sensu Jej zdania tylko dlatego, że komuś się 

to nie podoba. Radna poinformowała, że zwróci się do Nadzoru Wojewody z konkretnym 

pytaniem.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem ilu Radnych wniosło o poprawki do 

protokołu oraz co w życie mieszkańców wnosi informacja w protokole o złej energii między 

Radna Ireną Furmańską oraz Radnym Stanisławem Tokarskim. 

 

Przewodniczący Sesji odpowiedział, że o zmiany wniosła Radna Irena Furmańska. 

 

Sekretarz Gminy na podstawie statutu oznajmił, że to Przewodniczący Rady decyduje, które 

z zgłoszonych przez Radnych zmiany zostaną wprowadzone do protokołu, jeśli wniosek 

niezostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady i Rada może 

podjąć uchwałę o przyjęciu protokołu z poprzedniej Sesji po rozpatrzeniu danego sprzeciwu. 

Natomiast niedopuszczalnym jest, aby Radni kreowali treść protokołu, jedyną formą poprzez 

którą mogą wpłynąć na treść protokołu jest uczestnictwo w posiedzeniu organu. 
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Rada nie przyjęła protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Santok głosami: 2 za, 6 przeciw, 5 

wstrzymujących.  

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, że głosował przeciw przyjęciu protokołu i będzie tak 

głosował dopóki będą w nim zawierane „bzdety” i Przewodniczący będzie uwzględniał 

wszystkie wnioski o zmiany Radnej Ireny Furmańskiej.  

 

Ad. 4 porządku obrad 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

 

Wójt złożył sprawozdanie z działalności, w tym: 

 1 październik – pierwsze Igrzyska Sołectw, 

 7 październik – obchody Dnia Edukacji Narodowej podczas, których odbyło się 

odznaczenie medalami osób zasłużonych dla Gminy Santok, 

 12 październik – wizyta Komendanta Miejskiego Policji, spotkanie związane z 

informacjami Pani Sołtys z Ludzisławic o tym, że mieszkańcy są zaniepokojeni 

kradzieżami i jazdą na motorach i samochodami,  

 12-14 październik – Wójt brał udział w konwencie Wójtów i Burmistrzów, podczas 

którego omawiane były sprawy samorządowe oraz sprawy środków unijnych, 

 18 październik – wizyta w Gussow-Platkow, gminie partnerskiej 

 20 październik – spotkanie zorganizowane przez Panią Dyrektor Szkoły związane z 

obchodami 70-lecia szkoły w Janczewie, 

 21 październik – w GOK odbył się Dzień Seniora,  

 22 październik – akcja TVP „Sprzątajmy zapomniane cmentarze” na cmentarzu w 

Gralewie, 

 

Wójt oznajmił, że 4 listopada 2016r. w Ośrodku Zdrowia w Lipkach Wielkich odbędzie się 

Gminny Dzień Profilaktyki Zdrowotnej podczas którego mieszkańcy będą mogli bezpłatnie 

zrobić badania krwi, badania kardiologiczne oraz konsultacje z dietetykiem i ortopedą. 

 

Radny Tadeusz Boczula odniósł się do akcji dotyczącej sprzątania cmentarza, wyraził słowa 

uznania i podziękowania, również w imieniu mieszkańców dla Pani Sołtys Arlety Cyran, dla 

Wójta za włączenie się do akcji oraz dla Radnego Piotra Goławskiego za udział więźniów.  

 

Wójt także podziękował Radnemu Piotrowi Goławskiemu za włączenie się więźniów do akcji 

oraz za stałą współpracę. 

 

Radny Piotr Goławski, podziękował za dobre słowa i wyraził słowa uznania dla Sołtysów i 

wszystkich osób, którzy wzięli udział w akcji. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak oznajmił, że oczekiwał zaproszenia na uroczystość 

wręczenia medali dla zasłużonych dla Gminy Santok, ponieważ osobiście chciał podziękować 
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nauczycielom, którzy Go uczyli oraz Pani doktor Idczak i uważa, że jako Radni zostali 

zapomnieni i jest to nietaktem.  

 

Radna Irena Furmańska dodała, że także czekała na zaproszenie. 

 

Wójt oznajmił, że zaproszeni zostali Członkowie Komisji Oświaty i uważa, że jest to 

niedopatrzeniem i nauczką na przyszłość.  

 

 

Ad. 5 porządku obrad 

Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych. 

 

Informację o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2015 przedstawił 

Przewodniczący Rady – tekst stanowi załącznik do protokołu. 

 

Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych Wójtowi Gminy przedstawił Sekretarz 

Gminy -  tekst stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 6 porządku obrad 

Prezentacja na temat zamierzeń inwestycyjnych w Gminie Santok na lata 2016-2022. 

 

Prezentacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Tadeusz Boczula uważa, że planowane inwestycje Radni powinni otrzymać w formie 

pisemnej. Radny uważa, że jeżeli 1/3 z zaplanowanych środków zostanie zrealizowana to 

będzie sukces. Jeżeli chodzi o PROW to niewiadomo jak będzie, tym bardziej, że w tym roku 

z PROW miała być zrobiona droga w Gralewie, podobnie jak ze schetynówek  -Radny uważa, 

że droga w Gralewie również się nie zakwalifikuje, ponieważ nie spełnia wymogów. Radny 

czeka na środki z budżetu Gminy, ponieważ te środki są pewne. Radny oznajmił, że oprócz 

sprawozdania z działalności międzysesyjnej Wójta na każdej sesji, Skarbnik powinien też 

przedstawiać krótką informację na temat finansów gminy.  

 

Radny Tomasz Skrobański podziękował Wójtowi za przygotowanie prezentacji oraz 

poprosił, aby wszyscy Radni mocno skoncentrowali się nad dużą sprawą, którą jest 

kanalizacja w Lipkach Wielkich, aby można było w następstwie przystąpić do odbudowy 

poszczególnych dróg gminnych.  

 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w celu zebrania się Komisji Budżetu (godz. 11
40

). 

 

Po przerwie (godz. 12
10

) kontynuowano realizację porządku obrad. 

 

Ad. 7 porządku obrad 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu. 
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Uchwałę omówił Wójt, który poinformował, że odbyło się spotkanie z Z-cą Dyrektora ds. 

inwestycji Panem Pawłem Tonderem podczas którego omówiono budowę chodnika w 

Jastrzębniku w kierunku Goszczanowa i w efekcie Zarząd Dróg Wojewódzkich wyraził zgodę 

na budowę chodnika, a Gmina Santok będzie partycypować wraz z Gminą Drezdenko jedynie 

w kosztach związanych z montażem studni chłonnych na odbiór wód opadowych.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji 

 

Radny Tadeusz Boczula wystąpił z wnioskiem, aby w budżecie na 2017 rok zaplanować 

środki na budowę chodnika  przy drodze 158 w miejscowości Gralewo. 

 

Wójt poinformował, że wystąpił z wnioskiem o ujęcie w budżecie województwa remontu 

chodnika w Gralewie z przejściem dla pieszych i oświetleniem i taka sama prośba została 

wystosowana dotycząca chodnika w Jastrzębniku.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

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

wstrzymujące. Obecnych na sesji 13 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXV/189/16 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 8 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: 13 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujące. Obecnych na sesji 13 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXV/190/16 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 9 porządku obrad  

Interpelacje i zapytania Radnych 

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

piśmie. Głos zabrali: 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że Sekretarz zobowiązał się na ostatniej Sesji do 

przygotowania i przedstawienia informacji z budżetu i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury 

co nie zostało zrealizowane, dlatego Radna wniosła, aby na następną Sesje ta informacja 

została przygotowana. Radna zaznaczyła, że nie otrzymała odpowiedzi w sprawie podatku za 
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przesył i zwróciła się z pytaniem co Ona jako Radna ma zrobić, jeżeli od kilku miesięcy tej 

odpowiedzi nie otrzymuje.  

 

Sekretarz Gminy oznajmił, że jeszcze pracuje nad tą informacją, ponieważ chce ją przekazać 

kompleksowo razem z informacją na temat osiągnięć i działalności GOK jako instytucji 

kultury. Sekretarz zaznaczył, że tę informację na pewno przygotuje i postara się, aby dotarła 

do Radnych przed Sesją. 

 

Wójt Gminy udzielając odpowiedzi w sprawie podatku za przesył poinformował, że jest na 

etapie ustalania kwestii prawnych z Panią Mecenas.  

 

Radny Stanisław Tokarski nawiązał do wypowiedzi Radnej Ireny Furmańskiej informując, 

że temat GOK i sprawozdanie z jego działalności w roku 2016 oraz projekt działalności na 

2017 rok jest zawarty w planie pracy Rady Gminy oraz w planie pracy Komisji Budżetowej, 

dlatego nie widzi potrzeby, aby działalnością GOK zajmować się wcześniej.   

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, że przychyla się do zdania Radnego Stanisława 

Tokarskiego, że informacja i zestawienie funkcjonowania na bazie merytorycznej i 

finansowej GOK będzie realizowane według planu pracy Rady Gminy oraz Komisji Budżetu. 

 

Przewodniczący Rady zakończył dyskusje na temat GOK stwierdzając, że informacja 

zostanie przygotowana przez Sekretarza w terminie, o którym powiedział Radny Stanisław 

Tokarski. 

 

Radna Krystyna Rajczyk podsumowując prezentację przedstawioną przez Wójta oznajmiła, 

że jako Radna jest zadowolona, że są takie perspektywy rozwoju gminy, ale uważa że 

Wawrów jako największa wieś w gminie jest pokrzywdzony, ponieważ  planowana jest tylko 

jedna inwestycja, a potrzeby są bardzo duże. 

 

Wójt Gminy poinformował, że jeżeli chodzi o Wawrów to w planie ujęta jest droga 

powiatowa przy stadionie, będzie termomodernizacja szkoły, natomiast kwestia oświetlenia i 

remontowania dróg są sprawami bieżącymi, które będą realizowane pod dużym planem 

inwestycyjnym.  

 

Radny Stanisław Tokarski oznajmił, że w projekcie miały znaleźć się akweny wodne czyli 

stawek w Wawrowie oraz w Janczewie, a niestety tego nie ma. 

 

Wójt Gminy oznajmił, że jest gotowy projekt dotyczący stawków, ale gmina na ten cel może 

się starać o fundusze ze środków krajowych.  

 

Kierownik RRG Krzysztof Karwatowicz w uzupełnieniu wypowiedzi Wójta poinformował, 

że jest bardzo wątpliwe żeby Wawrów znalazł się w środkach związanych z rewitalizacją, 

ponieważ Janczewo i Wawrów są bogatszymi miejscowościami niż np. Gralewo, ponadto 

ustawa nie pozwala na obejmowanie więcej niż 30% takimi projektami, ale niezależnie od 

tego środki na tego typu działania będą szukane z Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Przedstawiona prezentacja dotyczy planu inwestycyjnego, które mają trzy cechy, są 

wieloletnie, finansowane z zewnątrz oraz duże. Oprócz takiego palnu inwestycyjnego, który 

został stworzony jeszcze jest program remontu dróg i są jeszcze inwestycje, które się ujmuje 

w kolejnych budżetach czyli inwestycje roczne, które zamykają się w kwocie do 100 tyś. zł.  
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Radny Stanisław Tokarski oznajmił, że skoro nie ma środków z zewnątrz na akweny wodne 

to należy podjąć działania jak najszybciej, ponieważ na tych akwenach postępuje degradacja. 

Ponadto Radny poprosił o podjęcie działań w stosunku do Zarządu Dróg Powiatowych, 

ponieważ droga „Wawrów dolny” – Czechów jest nieprzejezdna.  

 

Wójt oznajmił, że pismo do Zarządu Dróg Powiatowych zostanie wysłane. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak wyraził zdanie, że bezpieczeństwo ludzi w postaci 

wybudowania miejsca na wóz strażacki jest ważniejsze niż oczyszczenie „bajora” 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła uwagę, iż nie jest to „bajoro”, a staw.  

 

Radny Radosław Wawrzyniak przeprosił za niefortunne określenie. 

 

Ad. 10 porządku obrad 

Informacje i wolne wnioski  

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

Rady przekazał  następujące informacje:  

 Wpłynęło pismo ze Związku Nauczycielstwa Polskiego w związku z pracami nad 

budżetem gminy ZNP wnioskuje o zaplanowanie środków finansowych na podwyżkę 

i waloryzację płac pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i 

placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Santok - pismo stanowi 

załącznik do protokołu. Pismo skierowane jest do Wójta, Rada otrzymała je do 

wiadomości. 

 17 października 2016r. wpłynęło pismo z RIO dotyczące uchwały nr XXIV/188/2016 

z 29.09.2016r. – pismo stanowi załącznik do protokołu, dotyczy nieistotnego 

naruszenia prawa w związku z podjętą uchwałą. 

 17 października 2016r. wpłynął wniosek Radnej Ireny Furmańskiej o możliwość 

wjazdu na posesje Pana X razem z Kierownikiem Panią RGKROŚ Halina Garczyńską 

celem sprawdzenia stanu faktycznego - pismo stanowi załącznik do protokołu. Pismo 

skierowane jest do Wójta, Rada otrzymała je do wiadomości. 

 17 października 2016r. wpłynęło pismo z RIO dotyczące uchwały nr XXIV/184/2016 

z 29.09.2016r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy Santok dotacji 

celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych, która według wstępnej analizy 

narusza prawo – pismo stanowi załącznik do protokołu. 

 19 października 2016r. wpłynęło pismo z firmy Energia System dotyczące zaproszenia 

do współpracy – pismo stanowi załącznik do protokołu. Pismo Przewodniczący 

skierował do Wójta celem realizacji zgodnie z kompetencją. 

 

Sołtys wsi Nowe Polichno Pani Jadwiga Walczak zwróciła się z pytaniem co dzieje się w 

sprawie Pana X i jego hodowli bydła. 

 

Radna Irena Furmańska dodała, że wskazana przez Panią Sołtys hodowla bydła zagraża nie 

tylko zwierzętom, ale także ludziom mieszkającym blisko. Teren nie jest przystosowany do 

hodowli bydła i to jest wbrew rozporządzeniu Ministra Rolnictwa oraz wbrew Kodeksowi 

dobrej praktyki rolniczej. Bydło topi się w gnojowicy, nie ma żadnych zbiorników otwartych i 

zamkniętych na odchody płynne dla zwierząt, od wielu lat składowany jest tam obornik. 

Radna temat ten opisała i przekazała Wójtowi.  
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Radny Tomasz Skrobański oznajmił, że kilka lat temu była kontrola Powiatowego Lekarza 

Weterynarii u Pana X, ponieważ sprawę zgłosili zaniepokojeni mieszkańcy Nowego Polichna 

i w odpowiedzi uzyskano informację, że nie stwierdzono żadnych uchybień i hodowla 

prowadzona jest w sposób prawidłowy. Radny zaproponował spotkanie z Panem X w celu 

ustalenia jakiegoś porozumienia.  

 

Radna Irena Furmańska dodała,  że w piśmie skierowanym do Wójta zawarła wniosek, aby 

zaprosić na tę posesje służby sanitarne, ponieważ odbywa się tam degradacja środowiska, 

obornik wbrew przepisom składowany jest w bliskiej odległości od domów mieszkalnych, a 

przepisy wyznaczają odległość 30 metrów. Należy pomóc Pani sołtys i wymusić na tym Panu, 

aby dostosował gospodarstwo do przepisów. 

 

Ad.11 porządku obrad  

Zakończenie sesji.  
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 13

00 
Przewodniczący Rady zamknął 

obrady XXV Sesji. 

 

 

 

Protokolant                                                                                Przewodniczący Rady Gminy        Przewodniczący Rady  

 

Joanna Krystosik        Damian Kochmański 

 

 

 


