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Protokół XXIX/2017 

z XXIX Sesji Rady Gminy S a n t o k 

30 stycznia 2017r. 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

I. Część uroczysta sesji. 

1. Otwarcie uroczystej sesji. 

2.  Wręczenie medali z okazji jubileuszu 50-lecia małżeństwa.\ 

II. Część robocza sesji. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2.  Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Informacja o realizacji zadań Rady Gminy za 2016r. 

6. Informacja o realizacji zadań stałych Komisji Rady za 2016r. 

7. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Santok na 2017r. (projekt 1) 

8. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017r. (projekt 2) 

9.  Przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady na 2017r. (projekt 3) 

10. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obszaru 

położonego w gminie Santok obręb Wawrów, dla działki o numerze ewidencyjnym 

gruntów 15. (projekt 4)  

11. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszarów położonych w gminie Santok, obręb 0001 Wawrów, dla 

działek położonych przy granicy z m. Gorzowem Wlkp. (projekt 5) 

12.  Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 

Lipki Wielkie (projekt 6) 

13.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie 

Ludzisławice (projekt 7) 

14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy oraz zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy. (projekt 8) 

15. Uchwała w sprawie określenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego 

prowadzonych przez Gminę Santok. (projekt 9) 

16. Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego. (projekt 10)  (załącznik) 

17. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Santok. (projekt 11) 

18. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie cen za korzystanie z sal Gminnego 

Ośrodka Kultury oraz sal sportowych. (projekt 12) 

19. Interpelacje i zapytania radnych. 

20. Informacje i wolne wnioski. 

21.  Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Santok. 

 

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/santok/5447.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/santok/5452.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/santok/5453.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/santok/5454.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/santok/5459.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/santok/5455.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/santok/5456.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/santok/5457.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/santok/5458.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/santok/5448.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/santok/5449.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/santok/5450.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/santok/5451.pdf
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I. CZĘŚĆ UROCZYSTA SESJI 

 

Ad. 1 Porządku obrad 

Otwarcie uroczystej sesji. 

Otwarcia części uroczystej XXVIII Sesji Rady Gminy Santok o godz. 10
10

 dokonał 

Przewodniczący Rady Gminy Santok Damian Kochmański  witając zebranych gości. 

 

Ad. 2  Porządku obrad 

Wręczenie medali z okazji jubileuszu 50-lecia małżeństwa. 

Medale z okazji jubileuszu 50-lecia małżeństwa wręczył Wójt Gminy oraz Przewodniczący 

Rady dla: 

 

Państwa Barbary i Mirosława Biela. 

 

II. CZĘŚĆ ROBOCZA SESJI 

 

Ad. 1 porządku obrad 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 

Otwarcia części roboczej XXVIII Sesji Rady Gminy Santok o godz. 10
20

 dokonał 

Przewodniczący Rady Gminy Santok Damian Kochmański stwierdzając, że skład Rady na 

dzisiejszym posiedzeniu wynosi 13 radnych (nieobecny Radny Tomasz Helicki i Radny 

Radosław Wołoszczuk).  

Lista obecności radnych i gości zaproszonych w załączniku do protokołu. 

 

Wójt poinformował, że 26 stycznia 2017 roku zmarł Pan Roman Kuziak były pracownik 

Urzędu Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy w latach 1994-2002. Wójt poprosił, aby 

uczcić jego pamięć minutą ciszy.  

 

Ad. 2 porządku obrad 

Ustalenie porządku obrad.  

 

Skarbnik Gminy wniósł o wprowadzenie do porządku obrad projekty dwóch uchwał: 

1. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2017. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się o dopisanie w punkcie 11 porządku obrad nr działek. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że numery działek zostaną dopisane. 

 

Przewodniczący Rady poddał wniosek Skarbnika o wprowadzenie do porządku obrad 

uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod głosowanie. 
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Rada wprowadziła do porządku obrad uchwałę poprzez głosowanie – jednogłośne 13 

głosów za. 

 

Przewodniczący Rady poddał wniosek Skarbnika o wprowadzenie do porządku obrad 

uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2017. 

 

Rada wprowadziła do porządku obrad uchwałę poprzez głosowanie – jednogłośne 13 

głosów za. 

 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2.  Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Informacja o realizacji zadań Rady Gminy za 2016r. 

6. Informacja o realizacji zadań stałych Komisji Rady za 2016r. 

7. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Santok na 2017r. (projekt 1) 

8. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017r. (projekt 2) 

9.  Przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady na 2017r. (projekt 3) 

10. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obszaru 

położonego w gminie Santok obręb Wawrów, dla działki o numerze ewidencyjnym 

gruntów 15. (projekt 4)  

11. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszarów położonych w gminie Santok, obręb 0001 Wawrów, dla 

działek położonych przy granicy z m. Gorzowem Wlkp. o numerach:  6, 51/6, 51/7, 

452/1, 452/4, 452/6, 452/7, 452/8, 452/9, 452/10, 452/12, 452/13, 50/4, 50/5, 50/6, 

50/7, 50/8, 50/10, 50/11, 50/12, 50/13, 50/14, 50/21, 50/22, 50/23, 50/24, 50/25, 

50/26, 50/27, 50/28, 50/29, 50/30, 50/31, 50/32, 50/33, 50/34, 50/35  (projekt 5) 

12.  Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 

Lipki Wielkie (projekt 6) 

13.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie 

Ludzisławice (projekt 7) 

14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy oraz zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy. (projekt 8) 

15. Uchwała w sprawie określenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego 

prowadzonych przez Gminę Santok. (projekt 9) 

16. Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego. (projekt 10)   

17. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Santok. (projekt 11) 

18. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie cen za korzystanie z sal Gminnego 

Ośrodka Kultury oraz sal sportowych. (projekt 12) 

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/santok/5447.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/santok/5452.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/santok/5453.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/santok/5454.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/santok/5459.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/santok/5455.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/santok/5456.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/santok/5457.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/santok/5458.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/santok/5448.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/santok/5450.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/santok/5451.pdf
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19. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (projekt 13) 

20. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2017. (projekt 

14) 

21. Interpelacje i zapytania radnych. 

22. Informacje i wolne wnioski. 

23.  Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Rada jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad jednogłośnie – 13 głosami za. 

 

Ad. 3 porządku obrad 

Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy Santok. 

Rada przyjęła protokół z XXVIII Sesji Rady Gminy głosami: 12 za uchwałą, 0 przeciw, 1 

wstrzymujący. Obecnych na sesji 13 radnych. 

 

Ad. 4 porządku obrad 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

Wójt złożył sprawozdanie z działalności, w tym: 

 4 stycznia – wizyta w Urzędzie Gminy Pani Kurator Oświaty Ewy Rawy; 

 5 stycznia – spotkanie z osobami niepełnosprawnymi tzw. „Dzień Osoby 

Niepełnosprawnej” realizowany przez GOK, będzie to impreza cykliczna; 

 7 stycznia – spotkanie opłatkowe  w Lipkach Wielkich; 

 17 stycznia – spotkanie z dyrektorami szkół  na temat przygotowania do reformy; 

 18 stycznia – zebranie Zarządu Związku Celowego MG-6; 

 20 stycznia – spotkanie z Dyrektorem Euroregionu Krzysztofem Szydłakiem na temat 

wniosków, które zostały złożone do Sekretariatu we Frankfurcie związanych z 

interregiem tj. „Marina” oraz modernizacja szkoły; 

 21 stycznia – spotkanie z Kołem Pszczelarskim z terenu gminy; 

 21 stycznia – udział w spotkaniu choinkowym zorganizowanym przez Panią Sołtys i 

Radę Sołecką w Czechowie; 

 23 stycznia – spotkanie Zespołu  Zarządzania Kryzysowego w Starostwie 

Powiatowym związane z ptasią grypą. Epidemia ptasiej grypy została opanowana, 

natomiast pojawił się problem z wywozem obornika;  

 25 stycznia – udział w obradach Komisji Budżetowej; 

 25 stycznia – wizyta w Urzędzie Gminy W-ce Marszałka Romana Gawlika; 

 26 stycznia – udział w Komisji Oświaty; 

 27 stycznia – złożony został wniosek w Zielonej Górze dotyczący budowy kanalizacji 

w Lipkach Wielkich  

 27 stycznia – spotkanie z seniorami organizowane przez GOK; 

 28 stycznia – odbył się XI turniej drużyn klubowych; 

 

Ponadto Wójt poinformował, iż: 
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 wyszło rozporządzenie Wojewody, że właściciele drobiu w gospodarstwach 

prywatnych w strefie zapowietrzonej powinni drób zabić i mogą go skonsumować. 

Na terenie gminy cały skażony drób został wywieziony, pozostała tylko kwestia 

wywozu obornika. Na dzień dzisiejszy Powiatowy Lekarz Weterynarii nie podjął 

decyzji o zniesieniu zakazu wypuszczania zwierząt z zamknięcia; 

 pracownicy CIS oraz więźniowie sprzątają park w Gralewie; 

 27 grudnia został złożony wniosek o utworzenie dodatkowych grup w przedszkolach, 

finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZIT; 

 9 stycznia również w ramach ZIT został złożony wniosek na termomodernizację i 

przebudowę sali wiejskiej w Starym Polichnie oraz zakup wyposażenia do GOK; 

  5 stycznia złożono wniosek w ramach interregu dot. szkoły w Janczewie; 

 13 stycznia w ramach interregu złożono wniosek do sekretariatu we Frankfurcie w 

sprawie budowy „Mariny”; 

 27 stycznia został złożony wniosek w sprawie budowy kanalizacji w Lipkach 

Wielkich; 

  30 stycznia złożono wniosek na rekultywację zbiorników wodnych w Wawrowie, 

Janczewie i Lipkach Wielkich; 

 do złożenia został jeszcze wniosek do Euroregionu o dofinansowanie „Dni Grodu 

Santok” , modernizacja dróg w ramach FOGR; 

 1 kwietnia 2015 roku złożono wniosek o utworzenie w Wawrowie podstrefy strefy 

Słubicko-Kostrzyńskiej i Pani Premier podpisała decyzję o jej utworzeniu; 

 

Ad. 5 porządku obrad 

Informacja o realizacji zadań Rady Gminy za 2016r. 

Informację o realizacji zadań Rady Gminy Santok przedstawił Przewodniczący Rady. 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, że sprawozdanie jest bardzo ważną kwestią i Rada 

wykonywała obowiązki wynikające z ustawy o samorządzie oraz ze statutu. Potrzeby, które 

istnieją wśród mieszkańców gminy, były według Radnego realizowane i wykonywane w 

dobrym stopniu, czyli uchwały, które Rada przyjmowała służyły mieszkańcom gminy. 

Zastrzeżenie jest do pracy samej Rady. Rada jest w połowie funkcjonowania obecnej 

kadencji, a nie ukonstytuowała się do tej pory. Radny poinformował, że rozumie, iż kwestia 

opracowania statutu się przeciągnęła, ale wyłączenie z funkcjonowania w komisjach Rady  

Gminy kilku Radnych oraz obejmowanie przez Przewodniczącego Rady stanowiska 

Przewodniczącego Komisji Oświaty nie jest chwalebne. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że jeśli dobrze pamięta to przepisy prawa nie zabraniają 

obejmowania przez Przewodniczącego Rady stanowiska Przewodniczącego Komisji Oświaty.  
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Radny Radosław Wawrzyniak oznajmił, że przepisy nie normują tej kwestii, ale mówią, że 

nad pracą Rady powinien czuwać Przewodniczący i ciężko jest jeżeli ktoś jest sędzią we 

własnej sprawie. 

 

Przewodniczący Rady oznajmił, że to prawda, iż w momencie uchwalenie statutu miał 

wycofać się z prac komisji. Przewodniczący zwrócił się z pytaniem, czy te daleko idące 

wnioski biorą się z zastrzeżeń Radnych do pracy Komisji Oświaty, jeżeli tak to prosi o 

przedstawienie argumentów.   

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, że Radny Tadeusz Boczula nie jest członkiem komisji, 

więc na jakiej podstawie stwierdza, że Przewodniczący Rady nie powinien być 

Przewodniczącym Komisji Oświaty. 

 

Radny Ireneusz Kucner zaznaczył, że jako członek Komisji Oświaty stwierdza, że Radny 

Damian Kochmański jako Przewodniczący Komisji jest zawsze merytorycznie przygotowany 

do każdego posiedzenia oraz posiada dużą wiedzę na temat oświaty.  

 

Radny Arkadiusz Witczak oznajmił, że ważne jest to, aby dobrze wykonywać swoją prace, 

ale Radny uważa, że są jeszcze inni, którzy mogliby wnieść coś nowego do pracy Rady. 

 

Ad. 6 porządku obrad 

Informacja o realizacji zadań stałych Komisji Rady za 2016r. 

 

Informację o realizacji zadań Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa przedstawił 

Przewodniczący Komisji Stanisław Tokarski. 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Informację o realizacji zadań Komisji Rodziny i Bezpieczeństwa przedstawił 

Przewodniczący Komisji Ireneusz Kucner. 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Informację o realizacji zadań Komisji Oświaty Kultury i Sportu przedstawił Przewodniczący 

Komisji Damian Kochmański. 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Informację o realizacji zadań Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Komisji 

Piotr Goławski. 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 7 porządku obrad 

Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Santok na 2017r.  

Tekst planu stanowi załącznik do protokołu. 
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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 XXIX/210/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8 porządku obrad 

Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017r 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017  przedstawił Przewodniczący Komisji Piotr 

Goławski. 

Tekst planu stanowi załącznik do protokołu. 

 

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 XXIX/211/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9 porządku obrad 

Przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady na 2017r. 

 

Plan pracy Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa na rok 2017  przedstawił 

Przewodniczący Komisji Stanisław Tokarski. 

Tekst planu stanowi załącznik do protokołu. 

 

Plan pracy Komisji Rodziny i Bezpieczeństwa na rok 2017  przedstawił Przewodniczący 

Komisji Ireneusz Kucner. 

Tekst planu stanowi załącznik do protokołu. 

 

Plan pracy Komisji Oświaty Kultury i Sportu na rok 2017  przedstawił Przewodniczący 

Komisji Damian Kochmański.  

Tekst planu stanowi załącznik do protokołu. 

 

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 XXIX/212/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 10 porządku obrad 

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obszaru 

położonego w gminie Santok obręb Wawrów, dla działki o numerze ewidencyjnym gruntów 

15. 
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Uchwałę omówił Sekretarz Gminy, który poinformował, że przedstawiona uchwała jest 

ostatnim etapem planistycznym i jeżeli uchwała zostanie podjęta, będzie opublikowana i 

stanie się prawem miejscowym. W posiedzeniu sesji uczestniczy Pan Karol Waldman 

urbanista – architekt, który opracowuje dokumentacje w tym zakresie i jest kompetentny do 

przedstawienia szczegółów uchwały. 

 

Karol Waldaman poinformował, że plan miejscowy przede wszystkim ustala tereny pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi, tereny zabudowy 

garażowej oraz tereny drogi wewnętrznej. Plan miejscowy uwzględnia także przebieg linii 

400 kv i pasa technologicznego, który wyznacza się jako teren zabezpieczający przed 

realizacją  zabudowy w pasie technologicznym. Plan miejscowy dotyczy zmiany planu z 

2002r. na tym terenie, z tą różnicą, że plan obecnie obowiązujący przeznaczał przedmiotowy 

teren pod działalność produkcyjną i usługi komercyjne w związku z tym obecny plan 

miejscowy zmniejsza uciążliwość przeznaczenia omawianego terenu. Ustalenia w nowym 

planie miejscowym są zgodne z obecnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. Ponadto Pan Karol Waldman przedstawił procedurę planu 

miejscowego. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak poprosił o wyjaśnienie terenów KP. 

 

Karol Waldman odpowiedział, iż teren KP czyli teren wyznaczony pod zabudowę garażową 

oraz parkingów. W przypadku linii 400kv pod pasem należało wyznaczyć taki teren, co 

wynikało również z wniosku wstępnej koncepcji zagospodarowania tego terenu. Plan 

dopuszcza również możliwość zabudowy garażowej w budynkach mieszkalnych, które 

powstaną. 

 

Radna Irena Furmańska poprosiła, aby Pan Karol Waldman, odniósł się do kwestii 

prognozy skutków finansowych.  

 

Karol Waldman oznajmił, że prognoza skutków finansowych jest wymagana ustawą i jest 

wstępnym zarysem faktycznych wydatków i przychodów w związku z ustaleniem planu 

miejscowego. Prognoza przewiduje  w jakim zakresie gmina może ponieść ewentualnie 

wydatki w związku z obowiązkiem prowadzenia infrastruktury technicznej. W tym 

konkretnym przypadku takiej sytuacji nie ma ze względu na to, że teren jest własnością 

prywatną, a podstawowa infrastruktura techniczna w tej chwili przebiega wzdłuż drogi 

powiatowej i koszty związane z przyłączami spadną na inwestora.  

 

Radna Irena Furmańska zapytała jak ma się sytuacja w odniesieniu do art. 36 ustawy o 

planowaniu przestrzennym.  

 

Karol Waldman oznajmił, że w prognozie jest informacja, że takiej sytuacji nie będzie ze 

względu na to, że nie ma podstaw do tego, aby zaszła konieczność  wypłacenia 

odszkodowania.  
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Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy nie ma zagrożenia, że gmina będzie 

ponosić dodatkowe koszty. 

 

Karol Waldman oznajmił, że może zaistnieć sytuacja, że inwestor po realizacji infrastruktury 

technicznej w tym drogowej wychodzi z propozycją do gminy, że jest w stanie przekazać 

nieruchomość drogową wraz z infrastrukturą. Natomiast w chwili obecnej nie ma takiej 

sytuacji, aby gmina musiała ponieść konsekwencje z tytułu odszkodowania związane z 

wykupem nieruchomości. Należy podkreślić, że ustala się drogę wewnętrzną, a nie publiczną.   

 

Radny Radosław Wawrzyniak oznajmił, że działki przy drodze powiatowej zapewne znajdą 

nabywców, jednak nie jest pewien, czy będą oni zainteresowani zrobieniem w ich miejscu 

parkingów. Radny zapytał, czy gmina ma możliwość oddziaływania na inwestora, aby teren 

przynajmniej przygotował  teren zgodnie z przeznaczeniem.  

 

Karol Waldman udzielił odpowiedzi, że sposób zagospodarowania danego terenu wynikał z 

wniosku, który wpłynął m.in. inwestora, plan przewiduje możliwość także zabudowy 

garażowej przy czym starano się, żeby w ustalenia planu miejscowego zabudowa garażowa 

nawiązywała do zabudowy mieszkaniowej.  

 

Radna Irena Furmańska poprosiła, aby Pan Karol Waldman odniósł się do §3 załącznika 3.  

 

Karol Waldman odpowiedział, iż zapis dotyczy sytuacji, gdy inwestor wyjdzie z inicjatywą 

przekazania gminie nieruchomości.  

 

Radny Piotr Goławski zwrócił się z pytaniem, czy gmina musi przyjąć propozycje inwestora 

o przekazaniu działki będącej drogą wewnętrzną i w jakim stopniu dana droga musi być 

utwardzona.  

 

Karol Waldman oznajmił, że poruszone kwestie zależne będą od indywidualnych rozmów z 

inwestorem.  

 

Sekretarz Gminy dodał, że w sytuacji gdy droga byłaby w planie zaznaczona jako droga 

publiczna to z chwilą jej wydzielenia gmina miałaby obowiązek przejęcia, natomiast przejęcie  

drogi niepublicznej jest kwestią uznaniową i warunki przejęcia określa Rada.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 12 za uchwałą, 0 przeciw, 1 

wstrzymujące. Obecnych na sesji 13 radnych. 

 

 Tekst jednolity uchwały nr XXIX/213/17 stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 11 porządku obrad 

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszarów położonych w gminie Santok, obręb 0001 Wawrów, dla działek 

położonych przy granicy z m. Gorzowem Wlkp. o numerach:  6, 51/6, 51/7, 452/1, 452/4, 

452/6, 452/7, 452/8, 452/9, 452/10, 452/12, 452/13, 50/4, 50/5, 50/6, 50/7, 50/8, 50/10, 50/11, 

50/12, 50/13, 50/14, 50/21, 50/22, 50/23, 50/24, 50/25, 50/26, 50/27, 50/28, 50/29, 50/30, 

50/31, 50/32, 50/33, 50/34, 50/35  

 

Uchwałę omówił Sekretarz Gminy, który poinformował, że uchwała intencyjna obejmuje 

dwa obszary, o powierzchni 2,5 ha i 9,54 ha. W studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego obowiązującym aktualnie dla gminy Santok obszar jest 

przeznaczony kierunkowo pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług i 

proponowana jest ta funkcja w wyniku proponowanego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.  

  

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że na komisji miała uwagę do działki 51/3 i Pani Zofia 

Wieleba miała wyjaśnić, czy wskazana działka jest zapisana w uchwale z 2002 roku i jeśli jest 

to zagospodarowanie tej działki zmieniłoby się przy anulowaniu  poprzedniej uchwały. 

 

Zofia Wieleba Inspektor ds. gospodarki przestrzennej oznajmiła, że działka 51/3 ma 

obowiązujący plan miejscowy z roku 1997. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że działka 51/3 jest to teren magazynowy, przylega on 

do działek, które będą miały opracowany plan, dlatego Radna zapytała o oddziaływanie. 

 

Zofia Wieleba Inspektor ds. gospodarki przestrzennej odpowiedziała, że w 

obowiązującym planie z 1997 r. w zapisach szczegółowych ustaleń tego planu funkcja 

przemysłowo-usługowa musi być z ograniczeniem potencjalnych uciążliwości do granic 

terenu opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czyli 

uciążliwość nie może wchodzić na działkę sąsiednią.  

 

Radna Irena Furmańska zapytała z czego wynika to, że oddziaływanie będzie ograniczone.  

  

Zofia Wieleba Inspektor ds. gospodarki przestrzennej odpowiedziała, iż przy wszelkich 

pozwoleniach na budowę musi być opracowany projekt budowlany w oparciu o przepisy 

prawa budowlanego i ustawy środowiskowej, w którym musi być wykazane, że uciążliwość 

nie będzie przechodzić na sąsiednie działki. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że wszelkie dokumenty zezwalające na budowę 

wynikają z planu zagospodarowania przestrzennego i ten plan jest z 1997 roku przyjęty 
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uchwałą Rady gminy, są tam usytuowane magazyny, a teraz buduje się przy działkach, na 

których są magazyny domy mieszkalne i jeśli magazyny zostaną to będą oddziaływać na 

spokój i życie mieszkańców. 

 

Sekretarz Gminy dodał, że przedmiotowa działka, na której są magazyny ma opracowany 

plan z 1997 roku i ten plan zakładał ograniczenie uciążliwości inwestycji na działce do granic 

działki, czyli nie ma sprzeczności, ponieważ plan, który będzie opracowywany dotyka granic 

działki, która ma plan obowiązujący od 1997r.  

 

Radny Radosław Wawrzyniak wyraził zdanie, iż magazyny już stoją i potencjalny inwestor 

zakupi działkę ze świadomością sytuacji.  

 

Radny Tomasz Skrobański oznajmił, że ustalenie miejscowego planu to porządkowanie 

sytuacji, która już obecnie jest.  

 

Radna Irena Furmańska zapytała, czy teren działki 51/3 w całości zabudowana 

magazynami.    

  

Zofia Wieleba Inspektor ds. gospodarki przestrzennej odpowiedziała, że jest zabudowana 

częściowo.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 12 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujące. Obecnych na sesji 12 radnych. (Radna Krystyna Rajczyk podczas głosowania 

była nieobecna) 

 

 Tekst jednolity uchwały nr XXIX/214/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 12 porządku obrad 

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Lipki 

Wielkie. 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

 

Przedłożono projekt w sprawie sprzedaży w przetargu ustnym ograniczonym nieruchomość 

położoną w Lipkach Wielkich o powierzchni 903 ary. Działka nie ma bezpośredniego dostępu 

do drogi publicznej, dlatego zostanie sprzedana w przetargu ograniczonym dla właścicieli 

działek sąsiednich. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  
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W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 13 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujące. Obecnych na sesji 13 radnych. 

 

 Tekst jednolity uchwały nr XXIX/215/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 13 porządku obrad 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie Ludzisławice. 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

 

Przedmiotowa uchwała dotyczy nabycia przez gminę Santok od osoby fizycznej prawa 

własności nieruchomości położonej w obrębie Ludzisławice dz. nr 163/3 o powierzchni 194 

m
2
. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przedmiotowa działka przeznaczona jest na 

poszerzenie pasa drogi gminnej 378. Po pomiarach zrobionych przez właściciela działki 

okazało się, że droga gminna została poszerzona o prywatny grunt. Wykupienie 

przedmiotowej działki jest zasadne, ponieważ z drogi gminnej wjeżdża się na drogę 

wojewódzką, drogi krzyżują się prostopadle i jest potrzebny łuk, ponieważ nie ma możliwości 

zjechania z drogi cięższym sprzętem nie wjeżdżając na przedmiotową działkę. 

 

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 XXIX/216/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 14 porządku obrad 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy oraz zgody na odstąpienie 

od obowiązku przetargowego zawarcia umowy. 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

 

8 lutego 2002 roku została zawarta umowa na działkę położoną w Santoku, na której została 

umieszczona stacja bazowa telefonii komórkowej. Umowa zawarta była na 15 lat i Gmina 

chce ją przedłużyć na kolejny okres 10 lat z nowym wynegocjowanym czynszem dodatkowo 

umowa przewiduje waloryzację czynszu.  

 

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. 
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 Tekst jednolity uchwały nr XXIX/217/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Piotr Goławski opuścił posiedzenie Sesji o godz. 12
10

. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę (godz. 12
10

). 

 

Po przerwie (godz. 12
35

) kontynuowano realizację porządku obrad. 

 

 

Ad. 15 porządku obrad 

Uchwała w sprawie określenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego 

prowadzonych przez Gminę Santok. 

Uchwałę omówił Kierownik CUW Józef Kowalicki. 

 

Kierownik CUW Józef Kowalicki poinformował, że w grudniu została zmieniona ustawa o 

zmianie ustawy o dochodach w jednostkach samorządu terytorialnego i m.in. ta ustawa 

zmieniła brzmienie art. 14 ust. 5 pkt 1. Poprzednio w ustawie było określone, że Rada Gminy 

określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 

prowadzonych przez gminę, natomiast nowe uregulowanie określiło, że Rada określa 

wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat. Zatem 

6 latki zostały wyłączone z tych opłat powyżej 5 godzin w wysokości 1 zł za godzinę. W 

wyniku tego Rada Gminy musi podjąć uchwałę, że 6 latki z wszelkich opłat zostają 

zwolnione. Na 6 latki została określona subwencja w wysokości 4 135 zł, natomiast na 

oddział w Janczewie 3 660 zł na jedno dziecko. W skali roku będzie to 290 000 zł subwencji 

na dzieci 6 letnie.  

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański przedstawił 

pozytywną opinię Komisji. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 12 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujące. Obecnych na sesji 12 radnych. 

 

 Tekst jednolity uchwały nr XXIX/218/ 

17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 16 porządku obrad 

Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego.  

Uchwałę omówił Kierownik CUW Józef Kowalicki. 
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Kierownik CUW Józef Kowalicki poinformował, że jest to pierwsza uchwała, która 

wprowadza reformę oświaty. Projekt będzie opiniowany przez Kuratorium Oświaty i Nadzór 

Wojewody, prawo do zaopiniowania mają również Związki Zawodowe Zrzeszone. Po 

opiniach projekt uchwały wraca pod obrady Rady Gminy i wówczas podjęta uchwała 

stanowić będzie prawo miejscowe i podlegać będzie publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego. Do końca listopada Rada zobowiązana będzie do podjęcia tzw. 

uchwał deklaratoryjnych, potwierdzających, że Zespoły Szkół przekształcone są w Szkoły 

Podstawowe, a szkoły 6-klasowe w 8-klasowe.  

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański przedstawił 

pozytywną opinię Komisji. 

 

Radny Jerzy Stępień zwrócił się z pytaniem,  w jaki sposób niemożliwość zawierania 

porozumień między gminami wpłynie na obecne funkcjonowanie Zespołu Szkół w Lipkach 

Wielkich.  

 

Kierownik CUW Józef Kowalicki, udzielił odpowiedzi, że Dyrektor ZS w Lipkach Wielkich 

przekazał informację, iż dzieci będą kontynuowały naukę w gimnazjum, a ośmioro dzieci z 

Goszczanowa rozpocznie naukę w 7 klasie w szkole w Lipkach Wielkich. 

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, że reforma oświaty stanowi bardzo duże wyzwanie 

finansowe, dlatego Radny zwrócił się z pytaniem, czy i w jaki sposób reforma wpłynie na 

wzrost kosztów funkcjonowania oświaty oraz, czy przewidywane są zwolnienia. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański poinformował, 

że komisja oświaty na pewno poruszoną przez Radnego Tadeusza Boczulę kwestią się zajmie.  

 

Kierownik CUW Józef Kowalicki udzielił odpowiedzi, ze w tej chwili nie jest w stanie 

zaprezentować konkretnych wyliczeń. Nie przewiduje się zwolnień.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 12 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujące. Obecnych na sesji 12 radnych. 

 

 Tekst jednolity uchwały nr XXIX/219/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 17 porządku obrad 

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Santok. 

 

Radny Jerzy Stępień złożył wniosek, aby przełożyć punkt 17 porządku obrad na kolejne 

obrady Rady Gminy Santok w związku z nieobecnością Przewodniczącego Doraźnej Komisji 

Statutowej Tomasza Helickiego. 
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Radna Irena Furmańska oznajmiła, że przychyla się do wniosku Radnego Jerzego Stępnia 

oraz zawnioskowała, aby Przewodniczący zorganizował spotkanie z Radnymi poza sesją, ze 

względu na ilość uwag do statutu. Radna  ma wiele pytań do projektu i uważa, że są 

paragrafy, które mijają się z prawem. 

 

Radny Stanisław Tokarski oznajmił, że Komisja długo debatowała nad statutem i na 

każdym posiedzeniu wprowadzała poprawki i zmiany, na ostatnie posiedzenie zaproszono 

wszystkich Radnych, aby na Sesji było zadawanych jak najmniej pytań. Komisja pracowała 

nad wszystkimi uwagami do statutu Radnej Ireny Furmańskiej. 

 

Sekretarz oznajmił, że brał udział we wszystkich posiedzeniach komisji statutowej i 

stwierdza, że projekt statutu za każdym razem przesyłany był Radnym do zaopiniowania, 

Radni 2-krotrnie mieli możliwość zgłoszenia swoich uwag, a nieobecność Przewodniczącego 

Komisji nie rzutuje na to, czy Rada może zająć się statutem. 

 

Radna Irena Furmańska uważa, że Przewodniczący Komisji powinien być obecny, gdyż 

Radna chce się odnieść do uwag, które przedstawiła, a nie zostały one uwzględnione.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zadała pytanie, dlaczego Pani Radna Irena Furmańska nie 

skorzystała z zaproszenia i nie wzięła udziału w posiedzeniu Komisji Statutowej. 

 

Radna Irena Furmańska w odpowiedzi stwierdziła, że nie wzięła udziału w Komisji, 

ponieważ jej uwagi nie zostały uwzględnione w poprzednich spotkaniach komisji. Radna 

korespondowała z Przewodniczącym Komisji Radnym Tomaszem Helickim i oznajmiła, że 

jeżeli komisja będzie pracowała na jej propozycjach to Radna przyjdzie na komisję, jednak 

Przewodniczący odpowiedział Radnej, że komisja nie będzie pracować  na jej propozycjach. 

 

Radny Tadeusz Boczula stwierdził, że jeżeli dzisiaj Rada odłoży temat to istnieje obawa, że 

statut nie zostanie podjęty w tej kadencji oraz, że statut nie powinien mieć zapisów 

wynikających z ustaw. Radny postawił wniosek o utrzymaniu w porządku obrad tego punktu. 

Zwrócił, uwagę, że zmiany w porządku obrad należy przyjąć bezwzględną większością 

głosów ustawowego składu Rady. 

 

Radny Stanisław Tokarski stwierdził, że Przewodniczący Komisji Statutowej jest nieobecny 

i niewiadomo, kto miałby w dniu dzisiejszym procedować temat. Nie może być sytuacji, że 

tylko członkom komisji będą zadawane pytania, dlatego jest także za oddaleniem 

przedmiotowego punktu. 

 

Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał wniosek o wycofanie punktu 17 z porządku obrad  

pod głosowanie: 

Rada Gminy przychyliła się do wniosku Radnego Jerzego Stępnia głosami: 9 za uchwałą, 2 

przeciw, 1 wstrzymujące. Obecnych na sesji 12 radnych 
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Ad. 18 porządku obrad 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie cen za korzystanie z sal Gminnego Ośrodka 

Kultury oraz sal sportowych.  

Uchwałę omówił Wójt. oraz Sekretarz. 

Wójt poinformował, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klubów Sportowych oraz 

mieszkańców o możliwość nieodpłatnego korzystania z sal gimnastycznych przygotowano 

projekt uchwały, która zakłada zwolnienie z opłat za korzystanie z sal sportowych w okresie 

od listopada do marca. 

 

Sekretarz Gminy poinformował, że uchwała, która będzie zmieniana jest to uchwała z 24 

maja 2012r. w sprawie  w sprawie cen za korzystanie z sal Gminnego Ośrodka Kultury oraz 

sal sportowych. Głównym celem zmiany uchwały było to, aby kluby sportowe oraz 

mieszkańcy gminy mogli w okresie zimowym korzystać z sal nieodpłatnie.  

 

Radny Radosław Wawrzyniak oznajmił, że intencją wprowadzenia ust. 6 było zwolnienie z 

opłat osób czy organizacji skupiających mieszkańców, a w obecnej formie ze zwolnienia 

wykluczeni są społecznicy działający także na rzecz gminy.  

 

Sekretarz oznajmił, że problematyczny ust. 6 mówił, że zwalnia się z opłat za wynajem sal 

nie precyzując, czy chodzi o sale wiejskie, czy sale sportowe. Natomiast propozycja ust. 5 

mówi o salach gimnastycznych.  

 

Radny Radosław Wawrzyniak poinformował, że ciężko jest wyciągnąć ludzi z domu, więc 

jeżeli są jakieś grupy mieszkańców, które chcą się spotykać w dowolnej formie to według 

Radnego jest to godne poklasku i takim osobom należy „iść na rękę”. 

 

Sekretarz zaproponował, aby ust. 6 otrzymał brzmienie: „zwalnia się z opłat za wynajem sal, 

o których mowa w ust.1, jednostki organizacyjne Gminy Santok, organizacje społeczne i 

polityczne oraz organizacje pożytku publicznego działające na terenie Gminy Santok”. 

 

Rada Gminy nie wniosła zastrzeżeń do poprawki wprowadzonej przez Sekretarza. 

  

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji.  

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański przedstawił 

pozytywną opinię Komisji. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 12 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujące. Obecnych na sesji 12 radnych. 

 

 Tekst jednolity uchwały nr XXIX/220/17 stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 19 porządku obrad 

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy. 

25 stycznia 2017r. wpłynął do Wójta Gminy Santok wniosek Parafii Rzymsko Katolickiej pw. 

Św. Antoniego z siedzibą w Starym Polichnie o przyznanie dotacji z budżetu Gminy dla 

kościoła filialnego pw. Św. Józefa w Santoku z przeznaczeniem na sporządzenie ekspertyz 

technicznych i konserwatorskich oraz wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego.  Całkowity koszt zadania określony w złożonym wniosku wynosi 20 000 

zł, Wójt Gminy Santok proponuje przyznać wnioskowaną kwotę, aby umożliwić realizację 

ww. zadania.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji.  

 

Radny Jerzy Stępień oznajmił, iż po rozmowach z Wójtem i Skarbnikiem ustalono, że 

zostanie zawarta umowa, że w późniejszym etapie pula dotacji dla parafii Stare Polichno 

będzie pomniejszona o tę kwotę.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem jaka jest rola i jakie działania podjęła 

Fundacja Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej. 

 

Radny Stanisław Tokarski Prezes Fundacji odpowiedział, że stanowisko Zarządu Fundajci 

jest takie, że jeżeli Fundacja będzie miała fundusze to zostaną one przeznaczone na rzecz 

remontów kościołów. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 12 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujące. Obecnych na sesji 12 radnych. 

 

 Tekst jednolity uchwały nr XXIX/221/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 20 porządku obrad 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2017 

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  
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W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 12 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujące. Obecnych na sesji 12 radnych. 

 

 Tekst jednolity uchwały nr XXIX/222/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 21 porządku obrad 

Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący Rady poinformował, że do biura Rady nie wpłynęły interpelacje na piśmie. 

Głos zabrali: 

 

Radny Jerzy Stępień oznajmił, że ponawia prośbę o to, aby na ul. Szkolnej na odcinku do 

kościoła oraz do cmentarza posypać piaskiem lub solą, aby dojście było bezpieczne oraz prosi 

o posypanie wewnętrznej drogi na cmentarzu w Gralewie.  

 

Wójt oznajmił, że ul. Szkolna i Wodna były zgłaszane i zostały posypane.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy jest już decyzja Wójta dotycząca 

odpadów kablowych. 

 

Kierownik  RGKROŚ Pani Halina Garczyńska oznajmiła, że jest na etapie kończenia 

decyzji, czeka na opinie biura prawnego, ponieważ musi wiedzieć jakie konsekwencje czekają 

gminę w razie wydania tej decyzji, czy gmina będzie w stanie obronić się przed 

wykonawstwem zastępczym. Jeżeli właściciel działki nie wywiezie odpadów i dojdzie do 

wykonawstwa zastępczego to należy liczyć się z tym, że będzie to koszt ok. 800 000 zł.  

 

Wójt dodał, że takiej decyzji nie podejmie, a będzie to robić Rada Gminy, ponieważ 

wydawać tak duże środki na wywiezienie kabli z prywatnej działki jest bardzo 

odpowiedzialną decyzją. 

 

Ad. 22 porządku obrad 

Informacje i wolne wnioski. 

Przewodniczący Rady poinformował, że: 

 do Biura Rady wpłynęła uchwała 55/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 17 stycznia 2017r. – tekst stanowi załącznik 

do protokołu. Uzasadnienie uchwały zostanie Radnym przekazane drogą elektroniczną 

na życzenie Radnych. 

 do Biura Rady wpłynęła uchwała 54/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 17 stycznia 2017r. – tekst stanowi załącznik 

do protokołu. Uzasadnienie uchwały zostanie Radnym przekazane drogą elektroniczną 

na życzenie Radnych. 

 Wójt Gminy Santok zgodnie z art. 30a ust. 5 ustawy karty nauczyciela przedłożył 

sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 
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terytorialnego w roku 2016 według wzoru określonego przez Ministra Edukacji 

Narodowej.  Sprawozdanie wyjaśnił Kierownik CUW Józef Kowalicki. 

Przewodniczący poinformował, że sprawozdanie jest do uzyskania w Biurze Rady. 

 

Wójt przekazał następujące informacje: 

 18 lutego 2017r. o godz. 10
00

 Rada Sołecka i Radny Ireneusz Kucner zaprasza 

chętnych do sprzątania zapomnianych cmentarzy w Starym Polichnie; 

 24 lutego 2017r. o godz. 18
00

 odbędzie się coroczny „Dzień Przedsiębiorcy”; 

 17 marca odbędzie się konwent sołtysów, organizatorem jest Starosta Gorzowski; 

 

Sekretarz zwrócił się z prośbą, aby Przewodniczący Rady określił  dalsze działania w kwestii 

statutu.  

 

Przewodniczący Rady oznajmił, że powinna się odbyć krótka sesja w najbliższym czasie, 

która będzie podejmowała tylko i wyłącznie tematykę statutu lub małą ilość uchwał.  

 

Radny Radosław Wawrzyniak wyraził zdanie, że nie jest to dobre rozwiązanie, ponieważ 

jeżeli pojawi się wniosek o zmianę w statucie to zmiana ta będzie musiała być procedowana 

przez prawników i kwesta statutu nie zostanie zakończona.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że należy zaprosić na spotkanie prawnika i zgłaszane 

zmiany zostaną rozstrzygnięte.  

 

Przewodniczący Rady oznajmił, że skontaktuje się z Przewodniczącym Komisji Statutowej i 

uzgodni tę kwestię. 

 

 

Sekretarz Gminy poprosił, żeby wszelkie uwagi do statutu zgłaszać do konkretnej jednostki 

redakcyjnej.  

 

Ad. 23 porządku obrad 

Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 14
00

 Przewodniczący Rady zamknął 

obrady XXIX Sesji.  

 

 

Protokolant        Przewodniczący Rady Gminy  

 

Joanna Krystosik        Damian Kochmański 


