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Protokół XXXI/2017 

z XXXI Sesji Rady Gminy 

S a n t o k 

26 kwietnia 2017r. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5.  Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i rozwoju pieczy 

zastępczej oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie. 

6. Sprawozdanie z działalności OPS za 2016r. oraz przedstawienie sytuacji bieżącej. 

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2016r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii.  

8. Stanowisko w sprawie proponowanych zmian w Kodeksie Wyborczym. 

9. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej 

komisji wyborczej. 

10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Janczewo. 

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 

w miejscowości Janczewo. 

12. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej 

w obrębie Lipki Wielkie. 

13. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej 

w miejscowości Lipki Wielkie. 

14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. 

15. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. 

16. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. 

17. Interpelacje i zapytania radnych. 

18. Informacje i wolne wnioski. 

19. Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Ad. 1 porządku obrad 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 

Otwarcia XXXI 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 Tadeusz Boczula i Radny Jerzy Stępień). 

Lista obecności radnych i gości zaproszonych w załączniku do protokołu. 

 

Ad. 2 porządku obrad 

Ustalenie porządku obrad 

Przewodniczący Rady oznajmił, iż rezygnuje z funkcji Członka Komisji Budżetu, 

Gospodarki i Rolnictwa i prosi, aby na obecnej sesji podjąć uchwałę z tym związaną. 

 

Wójt poprosił, aby do porządku obrad wprowadzić projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

„Programu Rewitalizacji Gminy Santok na lata 2017-2023”, ponieważ gmina otrzymała 
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warunkowo pozytywną rekomendację Zespołu ds. Rewitalizacji i aby można było ubiegać się 

o środki musi być uchwała Rady Gminy.  

 

Sekretarz Gminy zawnioskował, aby do porządku obrad wprowadzić projekt uchwały w 

sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie 

wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Warty i Dolnej Noteci”. 

Projekt był omawiany na Komisji Budżetu i dotyczy uwag, które były do wcześniej 

opiniowanej uchwały i zostały uwzględnione przez Sejmik. 

 

Przewodniczący Rady zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 

w sprawie odwołania Radnego ze składu Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak zwrócił się z pytaniem, czy w projekcie rewitalizacji 

skupiono się tylko na miejscowości Santok i Gralewo i czy  była jakaś decyzja w sprawie 

rewitalizacji parku przypałacowego w Lipkach Wielkich. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż program rewitalizacji był opracowany przez firmę, która robiła 

badania i w ramach rewitalizacji ujęte są tylko dwie miejscowości, czyli Santok i Gralewo. 

Natomiast wniosek o rewitalizacje parków będzie składany z innych projektów.   

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że ze szkolenia w którym uczestniczyła wie, że tereny 

pod rewitalizację to nie tylko może być Gralewo i Santok. Program mówi o latach 2017-2023, 

czyli tylko te dwie miejscowości przez 6 lat będą upiększane. Radna cieszy się, że są 

inwestycje, obojętnie w której miejscowości, ponieważ gmina jest coraz piękniejsza. Radna 

zwróciła się z pytaniem, dlaczego wyznaczono tylko te dwie miejscowości. Radna dodała, że 

nie miała możliwości zapoznania się z tematem zawartym na 140 stronach, który otrzymała 

przedwczoraj, nie zna analiz i ma tylko wiedzę ogólną zdobytą na szkoleniu, dlatego nie może 

odnieść się do tego projektu, może jedynie zaufać Wójtowi, ponieważ jest taka podstawa, ale 

nie powinno się to odbyć bez analizy Komisji Budżetowej. Radna zapytała, jaki jest termin 

złożenia akcesu gminy. 

 

Wójt poinformował, że było szkolenie i zarówno Radni jak i Sołtysi mieli możliwość 

uczestniczenia w nim, wytypowano te dwie miejscowości z dwóch powodów. Po pierwsze 

obszar rewitalizacji może objąć maksymalnie 30% ludności i 20% powierzchni gminy i to 

wynika z przepisów ustawy o rewitalizacji. Gralewo kwalifikuje się jako wieś 

popegeerowska, natomiast Santok jako centrum gminy i centrum historyczne, była robiona 

analiza oraz badania w tym zakresie. Wójt przypomniał, że pozostałe miejscowości w tym 

Czechów także jest ujęty w inwestycjach. Ważne jest jak najszybsze podjęcie uchwały, 

ponieważ im dłużej będzie to trwało tym trudniej będzie znaleźć wykonawców, ponieważ 

firm na rynku jest bardzo mało. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że wyjaśnienie Wójta jest satysfakcjonujące i będzie 

głosować za uchwałą. 

 

Przewodniczący Rady poddał wniosek Sekretarza o wprowadzenie do porządku obrad 

uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w 

sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Warty i Dolnej 

Noteci” pod głosowanie. 

 

Rada jednogłośnie uwzględniła wniosek Sekretarza – 13 głosami za. 
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Przewodniczący Rady poddał wniosek o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w 

sprawie odwołania Radnego ze składu Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa pod 

głosowanie. 

 

Rada uwzględniła wniosek głosami – 12  za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady poddał wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad uchwały 

w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Gminy Santok na lata 2017-2023” pod 

głosowanie. 

 

Rada jednogłośnie uwzględniła wniosek Wójta – 13 głosami za. 

 

Porządek obrad po zmianach: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5.  Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i rozwoju pieczy 

zastępczej oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie. 

6. Sprawozdanie z działalności OPS za 2016r. oraz przedstawienie sytuacji bieżącej. 

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2016r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii.  

8. Stanowisko w sprawie proponowanych zmian w Kodeksie Wyborczym. 

9. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej 

komisji wyborczej. 

10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Janczewo. 

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 

w miejscowości Janczewo. 

12. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej 

w obrębie Lipki Wielkie. 

13. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej 

w miejscowości Lipki Wielkie. 

14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. 

15. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. 

16. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. 

17. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie 

„Dolina Warty i Dolnej Noteci”. 

18. Projekt uchwały w sprawie odwołania Radnego ze składu Komisji Budżetu, 

Gospodarki i Rolnictwa. 

19. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Gminy Santok na lata 

2017-2023”. 

20. Interpelacje i zapytania radnych. 

21. Informacje i wolne wnioski. 

22. Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy Santok. 
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Rada przyjęła przedstawiony porządek obrad jednogłośnie – 13 głosami za. 

 

Ad. 3 porządku obrad 

Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Przewodniczący Rady oznajmił, że protokół został przekazany Radnym o 2 dni za późno 

oraz zapewnił, że więcej się to nie powtórzy i terminy będą zachowane.   

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, że odczytała maila z protokołem w poniedziałek, a 

wpłynął on w sobotę o 23
20 

więc nie należy liczyć soboty. Radna ma uwagi do protokołu i 

będzie przeciwko jego przyjęciu, ponieważ mogła przeczytać tylko 6 i 8 punkt z protokołu i 

do obu ma uwagi, ponieważ zapisy w kwestii odpadów spowodowały anulowanie wniosków 

Radnej. Radna oznajmiła, iż po sesji złoży pismo do Przewodniczącego z uwagami, które są 

zgodne z nagraniem i będzie wnioskowała o dołączenie go do protokołu, który będzie 

publikowany na stronie BIP. 

 

Rada przyjęła protokół z XXX Sesji Rady Gminy głosami: 9 za, 1 przeciw, 3 

wstrzymujące. Obecnych na sesji 13 radnych. 

 

Ad. 4 porządku obrad 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

 

Wójt złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnej w tym: 

 3 kwietnia – udział w zebraniu sołeckim w Lipkach Wielkich, na którym poruszano 

sprawy kanalizacji, drogi 158 oraz sprawy bieżące; 

 5 kwietnia – spotkanie z dyrektorem Euroregionu Krzysztofem Szydłakiem; 

 7 kwietnia – wizyta u Kierownika Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Krzysztofa Kościukiewicza w sprawie możliwości pozyskania dofinansowania do 

budowy kanalizacji, odbyło się również spotkanie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich z 

Dyrektorem Tonderem w sprawie modernizacji drogi 158, gdzie pozyskano 

informację, iż gmina nie wstrzymuje realizacji tego zadania, gdyż ZDW na dzień 

dzisiejszy nie ma środków na tę inwestycję, realizacja planowana jest na lata 2018-

2019; 

  10 kwietnia – uczestnictwo w otwarciu Wojewódzkiego Turnieju w Piłce Ręcznej 

dziewcząt, Wójt pogratulował dziewczętom z ZS Lipki Wielkie, które awansowały do 

finału wojewódzkiego w Żarach; 

 14 kwietnia – spotkanie z Dyrektorem Biura Pani Minister Rafalskiej Panem Pawłem 

Ludniewskim w sprawie rządowych projektów m.in. dotyczących budowy sali 

gimnastycznej w Janczewie i szatni sportowej w Starym Polichnie; 

 19 kwietnia – odbył się II Gminny Dzień Profilaktyki Zdrowotnej; 

 19 kwietnia – spotkanie z Panem Paciorkiem, który przygotowuje projekt drogi 

rowerowej między Santokiem i Polichnem; 

 21 kwietnia – udział w Komisji Budżetowej; 

 22-23 kwietnia – odbyło się Lubuskie Tour w Nova Park, Gmina Santok otrzymała 

statuetkę za najatrakcyjniejsze stoisko, Wójt podziękował kołom Gospodyń 
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Wiejskich, wystawcom, grupie rekonstrukcyjnej, grupie teatralnej GOK  i wszystkim 

zaangażowanym ludziom; 

 26 kwietnia – spotkanie z Komendantem Wojewódzkim PSP na temat możliwości 

dofinansowania samochodu, który ma dostać OSP w Janczewie; 

 

Ponadto Wójt poinformował, że: 

 został rozstrzygnięty projekt na siłownie na świeżym powietrzu, na 40 wniosków 

zakwalifikowało się 8 w tym Gmina Santok, siłownia powstanie w Wawrowie; 

 rozstrzygnięto przetarg na termomodernizację budynków oświatowych; 

 rozstrzygnięto przetarg na przebudowę drogi gminnej w Gralewie; 

 rozpisany jest przetarg na samochód strażacki i będzie rozstrzygnięty w przyszłym 

tygodniu; 

 złożone zostały wnioski do Ministerstwa Sportu na budowę sali gimnastycznej w 

Janczewie i szatni w Starym Polichnie; 

 otrzymano informację z Euroregionu, że projekt na dofinansowanie imprezy „Dni 

Grodu Santok” został rozpatrzony pozytywnie; 

 rozpoczęto prace nad przygotowaniem ścieżki edukacyjnej związanej z bunkrami; 

 

Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego Józef Kruczkowski poinformował m.in., że: 

 droga 158 jest z roku na rok w coraz gorszym stanie, począwszy od Wawrowa do 

Lipek Wielkich, droga ta miejscami wymaga modernizacji, na tę drogę na najbliższe 

lata w planie Wieloletnim Inwestycyjnym i Finansowym są zapisane środki w 

wysokości 16 mln zł z czego 6 mln zł przeznaczonych jest na odcinek w Lipkach 

Wielkich; 

 w bieżącym roku na remont 1 500 km dróg wojewódzkich przeznaczono  jedynie 7 

mln zł, a potrzeby są ogromne; 

 samorząd województwa otrzymał 500 mln zł na działania przeciwpowodziowe, ale 

niestety wszystkie środki przeznaczane są na południe województwa, najdalej 

wysuniętym punktem inwestycyjnym są Słubice i według Radnego Sejmiku nie jest to 

do końca właściwe; 

 spodziewana jest zmiana ustawy prawo wodne, która w dyskusjach politycznych 

znajduje pozytywną opinię, ponieważ będzie jeden zarządca wód nadziemnych i 

podziemnych, co jest bardzo istotne dla Gminy Santok, którą otaczają rzeki; 

 problem Jastrzębnika nie jest rozwiązany i jest tam duża potrzeba ingerencji, gdyż jest 

tam bardzo wąsko i niebezpiecznie; 

 Radny Sejmiku oznajmił, że będzie się starał, aby wrócić do rzeczy związanych z 

chodnikami w Gralewie i Janczewie oraz skrzyżowania w Janczewie, które od lat jest 

„nijakie”; 

Radny Arkadiusz Witczak oznajmił, że w dniu dzisiejszym przekazał do sekretariatu pismo 

z podpisami ponad 200 mieszkańców Lipek Wielkich mieszkających przy ul. Szosowej, 

pismo dotyczy bezpieczeństwa mieszkańców, ponieważ ze względu na nasilający się ruch 

samochodów ciężarowych należy podjąć kroki w celu ograniczenia prędkości tirów i Radny 

w piśmie zawarł kilka propozycji m.in. przejście dla pieszych w okolicy sklepu „Dino” z 

sygnalizacją świetlną. Ponadto droga jest w bardzo złym stanie, ma wiele dziur i tiry 
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wpadając w dziury powodują wstrząsy, które powodują pękanie ścian przydrożnych 

budynków. Mieszkańcy są zdesperowani do tego stopnia, że jeżeli w ciągu kilku najbliższych 

miesięcy nie zostaną podjęte kroki w celu poprawy bezpieczeństwa to zrobią blokadę drogi i 

będą utrudniać ruch.  

Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego Józef Kruczkowski poinformował, że z 

Dyrektorem Tonderem rozmawiali o takim rozwiązaniu (dotyczyło to Jastrzębnika), aby przy 

przejściu dla pieszych zamontować sygnalizację świetlną, która zatrzyma samochody jadące 

ze zbyt dużą prędkością. Jest to sposób skuteczny i najczęściej stosowany. Radny Sejmiku 

oznajmił, że jest to słuszny wniosek.  

Radny Radosław Wawrzyniak oznajmił, że nie wie skąd Radny Sejmiku ma informacje 

odnośnie zmniejszenia natężenia ruchu na drodze Wojewódzkiej, ponieważ ludzie nie 

odstawili samochodów do garażu ze względu na zły stan drogi, natomiast ruch został 

zmniejszony na drodze wojewódzkiej, ponieważ część samochodów pojechała S-ką i to 

spowodowało obniżenie natężenia ruchu.  

Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego Józef Kruczkowski odpowiedział, że dane 

pozyskane są ze strony ZDW i Radny nie wie skąd wzięło to stwierdzenie, natomiast jednym 

z symptomów spadku ruchu być może jest S-ka. Ruch na drogach wojewódzkich jest 

mniejszy, co wskazuje na to, że ludzie wybierają inne trasy, ponieważ drogi wojewódzkie są 

w złym stanie i należy je remontować. 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem do Radnego Józefa Kruczkowskiego, jaką 

ma siłę przebicia w Sejmiku, aby pomóc gminie w realizacji planów związanych z remontem 

dróg i jaką opcje partyjną reprezentuje. 

Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego Józef Kruczkowski udzielił odpowiedzi, iż jest 

w chwili obecnej osobą bezpartyjną, od dwóch miesięcy jest w Klubie Radnych Prawa i 

Sprawiedliwości. Natomiast można powiedzieć, że kto jest w prawicy ten rządzi i tak 

rzeczywiście jest, ale ważna jest także siła argumentów merytorycznych, której nie brakuje 

Radnemu ze względu na duże doświadczenie. 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż Radny Sejmiku nie zdeklarował co zrobi w sprawie  

interpelacji Radnego Arkadiusza Witczaka. Radna oczekuje deklaracji, że za miesiąc Radny 

Sejmiku chociażby w formie pisma poinformuje Radę Gminy jak sprawa z przedmiotowej 

interpelacji została załatwiona, bądź rozpoczęta. 

Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego Józef Kruczkowski poinformował, że sprawę 

załatwi w formie interpelacji i rozmowy z Dyrektorem Tonderem, żeby na tej trasie z uwagi 

na duże natężenie ruchu i fakt, że nie wszędzie można zrobić modernizację to żeby chociaż 

zastosować rozwiązanie, o którym mówił wcześniej. Niestety Radny nie jest organem 

wykonawczym, może jedynie o pewne rzeczy wnioskować argumentami, a tu argumenty są.  

Radny Tomasz Skrobański zwrócił się do Radnego Sejmiku z prośbą, aby przypilnować 

tematu tam, gdzie naprawdę jest potrzeba m.in. odcinek drogi od Lipek do Nowego Polichna 

na wysokości Ludzisławic jest tak zdegradowany, że samochody jeżdżą już tylko lewym 

pasem, bo nie można jechać prawym w stronę Gorzowa Wlkp.  
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Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego Józef Kruczkowski oznajmił, że wie jak ta 

droga wygląda i ma świadomość potrzeby, jednak nie ma pewności, czy na tym odcinku 

przewidziany jest remont, czy modernizacja. Radny zadeklarował, że w roku bieżącym 

przyjedzie na Sesje Rady Gminy i przekaże wszelkie informacje jakie otrzyma na poziomie 

Sejmiku, od Pani W-ce Marszałek i od Dyrekcji ZDW. 

Wójt podziękował Radnemu Sejmiku Józefowi Kruczkowskiemu za obecność na Sesji. 

Ad. 5 porządku obrad  

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej 

oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie. 

 

Sprawozdanie przedstawiła Pani Kierownik OPS Irena Dziubałtowska. 

Tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa Ireneusz Kucner przedstawił 

pozytywną opinię komisji do przedłożonego sprawozdania. 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że z przyjemnością czytała sprawozdanie za rok 2016, 

jednak Radnej brakuje informacji związanej z wspieraniem rodziny. Radna zwróciła się z 

pytaniem, czy OPS działał na podstawie jakichkolwiek programów ogłoszonych przez 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Pani Kierownik OPS Irena Dziubałtowska odpowiedziała, że  3 lata temu Rada Gminy 

uchwaliła Program Wspierania Rodziny i w programie zaciągnięte były informacje z 

programu państwowego, ministerialnego. OPS musi pracować zgodnie z ustawą i zgodnie z 

planem budżetowym. 

Radna Irena Furmańska zapytała, do kiedy obowiązuje uchwalony program. 

Pani Kierownik OPS Irena Dziubałtowska udzieliła odpowiedzi, że program obowiązuje 

do czerwca 2017 roku  

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że pytając o udział z programach z zewnątrz miała na 

myśli programy z Ministerstwa m.in. „Program Osłonowy Wspieranie Jednostek 

Terytorialnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” ogłoszony w 2016 roku, 

Radna zapytała, czy w tej materii OPS w Santoku cokolwiek działał oraz czy OPS brał udział 

w programie ogłoszonym również przez Ministerstwo, gdzie można było uzyskać pieniądze, 

trzeba było jedynie opracować swój program i wystartować w konkursie, a ten program 

nazywał się „Asystent Rodziny i Koordynator Rodziny Pieczy Zastępczej na 2016 rok”.  

Pani Kierownik OPS Irena Dziubałtowska udzieliła odpowiedzi, że w jednym programie 

OPS Santok brał udział, lecz zabrakło kilku punktów przy ocenie związanej ze sprawami 

finansowymi, Urząd Wojewódzki nie przesłał dalej programu OPS Santok i nie uzyskano 

dofinansowania. W kwestii wspierania rodziny co roku Ministerstwo ogłasza takie programy i 

w roku bieżącym także OPS będzie się starał o pozyskanie środków.  
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Ad. 6 porządku obrad 

Sprawozdanie z działalności OPS za 2016r. oraz przedstawienie sytuacji bieżącej. 

 

Sprawozdanie przedstawiła Pani Kierownik OPS Irena Dziubałtowska. 

Tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa Ireneusz Kucner przedstawił 

pozytywną opinię komisji do przedłożonego sprawozdania. 

Radna Irena Furmańska zapytała, czy powody trudnych sytuacji życiowych Pani 

Kierownik OPS próbowała rozwiązać poprzez jakieś projekty opracowywane przez OPS. 

Pani Kierownik OPS Irena Dziubałtowska odpowiedziała, że osoby i rodziny mogą się 

zgłosić do OPS po stosowną pomoc i zgodnie z ustawą wniosek musi być rozpatrzony i 

stosowna pomoc ma być udzielana. Konstruując budżet OPS musi wiedzieć, ile jest osób 

potrzebujących, aby wydzielić środki. Nie ma potrzeby pisania dodatkowych programów z 

uwagi na fakt, iż OPS jest od realizowania ustawy o pomocy społecznej i jeżeli wybiega poza 

ustawę i chce zrobić coś ponad, to musi pisać projekty, ale głównie musi się skupić na 

realizacji zadań ustawowych i na projekty nie ma czasu, ani możliwości. 

Radna Irena Furmańska zapytała, w jaki sposób pomaga się ludziom, których powodem 

trudnej sytuacji życiowej jest alkoholizm lub bezrobocie. Radna analizowała temat i uważa, 

że pomoc nie polega jedynie na wspieraniu finansowym, ale na stwarzaniu możliwości na 

odwrócenie się od tych trudnych sytuacji oraz integracji tych ludzi z gminą itd., w innych 

miejscowościach tworzone są projekty po to, aby wyciągnąć ludzi z domów i nie 

przyzwyczajać ich do odbierania w kasie OPS pieniędzy.  

Pani Kierownik OPS Irena Dziubałtowska poinformowała, iż współpracuje z biurem pracy 

i bezrobocie zmalało. OPS nie może wykonywać czynności związanych z zatrudnieniem, 

ponieważ należy to do właściwości biura pracy.  

Radna Irena Furmańska zapytała, czy w gminie są zarejestrowani bezrobotni. 

Pani Kierownik OPS Irena Dziubałtowska poinformowała, że są zarejestrowani, jest to 6% 

ogółu mieszkańców gminy i to nie jest dużo, ponieważ kiedyś było 20-30%.  

Sekretarz Gminy dodał, że Kierownik OPS kieruje osoby bezrobotne do Urzędu Pracy, które 

biorą udział w Centrum Integracji Społecznej i są to osoby zatrudnione na podstawie ustawy o 

zatrudnieniu socjalnym i tymi działaniami prowadzi się reintegracje społeczną i zawodową. 

Radna Irena Furmańska zapytała, czy na terenie gminy są ludzie bezdomni. 

Pani Kierownik OPS Irena Dziubałtowska odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy nie ma 

osób bezdomnych.  

Przewodniczący ogłosił przerwę (godz. 11
45

). 

 

Po przerwie (godz. 12
00

) kontynuowano obrady Sesji według porządku obrad. 
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Ad. 7 porządku obrad 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2016r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.  

 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2016r. przedstawił Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Mariusz Śpiewanek. 

Tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

  

Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa Ireneusz Kucner przedstawił 

pozytywną opinię komisji. 

 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawił 

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Mariusz Śpiewanek. 

Tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

  

Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa Ireneusz Kucner przedstawił 

pozytywną opinię komisji. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak zwrócił się z pytaniem, czy nie było przypadków osób 

uzależnionych od narkotyków, którymi zajmowała się Komisja, czy ogólnie nie było 

przypadków narkomani w Gminie Santok. 

 

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Mariusz Śpiewanek odpowiedział, że nie było zgłoszenia osób uzależnionych ze strony 

organów bezpieczeństwa, czyli policji oraz ze środowiska rodzinnego, czy też środowiska 

danej miejscowości. Wielokrotnie rozmawiano na ten temat z Komendantem II Komisariatu 

Policji oraz Komendantem Komendy Miejskiej. 

 

Ad. 8 porządku obrad 

Stanowisko w sprawie proponowanych zmian w Kodeksie Wyborczym. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa  Stanisław Tokarski 
przedstawił pozytywną opinię komisji. Komisja dwukrotnie zapoznawała się z pismem 

Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, które wpłynęło do wszystkich Urzędów Gmin     

i Rad na terenie województwa. Stanowisko Komisji jest takie, że obecnie samorząd 

funkcjonuje bardzo dobrze, w Radzie Gminy Santok nie ma polityki, wszyscy Radni zostali 

wybrani poprzez własne komitety wyborcze, a nie partyjne, tak jak się próbuje wprowadzić.   

Samorządność rozwija się coraz bardziej i dosięga również miast. Radni chcieliby, aby 

suwerenność samorządów lokalnych była zachowana. Zmiany powinny być, ale w celu 

rozwoju samorządności i suwerenności decyzji podejmowanych przez Radnych                             

i mieszkańców.  

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański poinformował, 

że po burzliwej dyskusji Komisja nie zajęła jednoznacznego stanowiska, ponieważ głosowała 

w składzie 4osobowym, gdzie 1 osoba była za podjęciem uchwały, jedna wyraziła sprzeciw,       

a 2 osoby wstrzymały się od głosu. 
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Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa Ireneusz Kucner przedstawił 

negatywną opinię komisji, ponieważ 2 osoby były przeciw podjęciu uchwały, a jedna 

wstrzymała się od głosu. Skład Komisji był 3 osobowy. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak oznajmił, że Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i 

Rolnictwa  Stanisław Tokarski wspomniał o ewentualnych zagrożeniach związanych ze 

zmianami w Kodeksie Wyborczym, jednak jest to jeden mały wycinek tej ustawy są jeszcze 

inne rzeczy m.in. zapowiadana kadencyjność władz i w tym aspekcie Radny uważa, że to 

rozwiązanie powinno być wprowadzone już dawno.  

 

Radny Piotr Goławski wyraził zdanie, iż w kwestii poruszonej przez Jego Przedmówcę 

zdania są podzielone i to co najbardziej bulwersuje wszystkich to właśnie kadencyjność i 

Radny uważa, że każdy obywatel ma prawo wyboru i na gorszych kandydatów nie zagłosuje, 

a jest ryzyko, że sztucznie zostaną wyrzuceni włodarze, którzy są naprawdę dobrzy i dużo 

robią. Ograniczenia nie będą szły w dobrym kierunku. 

 

Wójt oznajmił, iż z głosem Radnego Radosława Wawrzyniaka może się zgodzić, jednak to 

czego Wójt jako obywatel by nie chciał to to, że jako kandydat na Wójta musiałby się określić 

partyjnie i dojdzie do podziału ludzi już na tym najniższym szczeblu samorządu. Natomiast 

jeżeli chodzi o kadencyjność zdaniem Wójta jest to do akceptacji i powinna być 

kadencyjność, ale 5letnia, aby włodarz miał chociaż 10 lat do realizacji zadań.   

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że na Komisji Budżetu mówiła, iż uważa, że niektóre 

samorządy są skażone różnymi odchyleniami i one są niebezpieczne dla mieszkańców, 

dlatego nie powinno się negować tego co jest teraz tylko usprawniać i wyrzucać to co jest 

niedobre. Przywracać to co było ideą tworzenia samorządu, czyli przywracać możliwość 

mieszkańców do decydowania o tej gminie, Radna jest przeciwko zmianom jeżeli prawdą 

jest, że tylko z ramienia komitetu partyjnego Radni będą mogli startować.  

 

Radny Stanisław Tokarski oznajmił, że projekt uchwały nie neguje postanowień odnośnie 

kadencyjności, a jedynie wnosi o to, aby w tej sprawie przeprowadzić konsultacje społeczne 

w samorządach.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła uwagę, że wszyscy Radni sprzeciwiają się upartyjnianiu, 

a pismo z Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, które przygotowało propozycję 

projektu uchwały zostało podpisane przez polityka  Nowoczesnej Pana Wadima Tyszkiewicza 

byłego samorządowca Nowej Soli. 

 

Radny Arkadiusz Witczak wyraził zdanie, iż od polityki nie da się uciec. Wójt może nie być 

w żadnej partii, ale przed wyborami jest wspierany przez jakąś partię i przyjmuje to wsparcie. 

Radny nie mówi o obecnym Wójcie, bo nie ma takiej wiedzy, ale zna przypadki, gdzie Wójt 

dla przyzwoitości i własnej wygody pozostaje „niby z boku” powstaje cicha współpraca, a 

później po cichu spłaca się długi, obsadzając ludzi na stanowiskach itd. co prowadzi do 

patologii. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian 

prawa samorządowego w Polsce pod głosowanie: 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 9 za uchwałą, 1 przeciw, 3 

wstrzymujące. Obecnych na sesji 13 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXI/233/17 stanowi załącznik do protokołu 
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Ad. 9 porządku obrad 

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej 

komisji wyborczej.  

 

Uchwałę omówił Sekretarz Gminy.  

 

Radny Piotr Goławski wyraził zdanie, iż Rada idzie w dobrym kierunku i zauważa, że 

wyborcami są również osoby niepełnosprawne. Radny chciałby, aby również zauważono, że 

w Wawrowie są osoby niepełnosprawne, a siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej jest na 

sali gimnastycznej, gdzie dotarcie dla tych osób jest utrudnione, dlatego proponuje, aby 

zmienić siedzibę w Wawrowie na salę wiejską.  

 

Sekretarz Gminy oznajmił, że proponowana zmiana jest możliwa, natomiast nie można tego 

zrobić w dniu dzisiejszym, ponieważ przepisy regulują, że te kwestie muszą być 

konsultowane z Komisarzem Wyborczym i projekt uchwały w przedstawionym kształcie był 

konsultowany. Sekretarz dodał, że w związku z wnioskiem Radnego Piotra Goławskiego 

przeprowadzona zostanie analiza i jeżeli okaże się, że drobnymi działaniami technicznymi 

można doprowadzić lokal do dostępu dla osób niepełnosprawnych to zostanie to 

zrealizowane. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

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

wstrzymujących. Obecnych na sesji 13 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXI/234/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 10 porządku obrad  

Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Janczewo.  

 

Uchwałę omówił Sekretarz Gminy. 

 

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

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

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

wstrzymujących. Obecnych na sesji 12 radnych. 

(Radny Arkadiusz Witczak był nieobecny podczas głosowania) 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXI/235/17 stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 11 porządku obrad 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 

w miejscowości Janczewo.  

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 



12 

 

 

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: 12 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących. Obecnych na sesji 12 radnych. 

(Radny Arkadiusz Witczak był nieobecny podczas głosowania) 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXI/236/17 stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 12 porządku obrad 

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 

Lipki Wielkie. 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

 

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

 

Radny Radosław Wawrzyniak zwrócił się z pytaniem, czy działki rolne mogą kupić w 

świetle obowiązującego prawa wszyscy, czy tylko rolnicy. 

 

Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska udzieliła odpowiedzi, że do 30 arów działkę 

rolną może kupić każdy, natomiast powyżej 30 arów tylko rolnicy, którzy mają uprawnienia 

rolnicze, czyli albo wykształcenie rolnicze, albo  są ubezpieczeni w KRUS zgodnie z ustawą 

o kształtowaniu się ustroju rolnego.   

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

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

wstrzymujących. Obecnych na sesji 12 radnych. 

 (Radny Tomasz Helicki był nieobecny podczas głosowania) 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXI/237/17 stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 13 porządku obrad 

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej 

w miejscowości Lipki Wielkie. 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

 

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

 

Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska oznajmiła, że nawiązując do pytania 

Radnego Radosława Wawrzyniaka zauważyła błąd i prosi o poprawkę w projekcie uchwały, 

ponieważ będzie to sprzedaż w przetargu ograniczonym. 
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Przewodniczący Rady poddał uchwałę ze zmianą pod głosowanie:  

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

wstrzymujących. Obecnych na sesji 13 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXI/238/17 stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 14 porządku obrad 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. 

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy, który poinformował, że uchwała dokładnie takiej 

samej treści była przedmiotem obrad rady 16 czerwca 2016 r. i dotyczy wykonania 

dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na 

odcinku Janczewo-Czechów”. Nastąpiła potrzeba ponownego podjęcia uchwały, gdyż pomoc 

finansowa udzielana jest tylko w danym roku finansowym, a do końca roku Powiat 

Gorzowski nie zrealizował tego projektu i nie zapłacił wykonawcy w związku z czym 

przesunęła się ona na rok następny. Zgodnie z uchwałą udziela się pomocy finansowej 

Powiatowi Gorzowskiemu w formie dotacji celowej, do kwoty 17.527,50 zł. 

  

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 

wstrzymujących. Obecnych na sesji 13 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXI/239/17 stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 15 porządku obrad 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. 

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy, który poinformował, że przedłożony projekt 

uchwały jest znany, ponieważ uchwała o podobnej treści była podejmowana przez Radę, lecz 

wtedy była to uchwała intencyjna, w której było zapewnienie, że w budżecie gminy zostaną 

zabezpieczone środki na zadanie pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku 

Janczewo-Czechów”, którego realizacja już niedługo zostanie rozpoczęta, dlatego jest 

potrzeba podjęcia uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. Po 

wyłonieniu wykonawcy, kwota dofinansowania jest mniejsza niż w poprzedniej uchwale, 

jednak został zachowany procentowy udział i wynosi 700 526, 49 zł. Środki na to zadanie są 

zabezpieczone w budżecie 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 

wstrzymujących. Obecnych na sesji 13 radnych. 
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Tekst jednolity uchwały nr XXXI/240/17 stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 16 porządku obrad 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. 

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy, który poinformował, iż temat również jest już 

znany, gdyż jak treść merytoryczna projektu wskazuje jest to etap II realizacji zadania 

polegającego na wykonaniu nakładki asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 1359F na 

odcinku od drogi wojewódzkiej nr 158 w kierunku miejscowości Baranowice. Przedmiotem 

poprzedniej uchwały było 100 000 zł i w obecnej uchwale jest to taka sama kwota. Środki na 

to zadanie zostały zabezpieczone w budżecie gminy. 

 

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

 

Radny Tomasz Skrobański zwrócił się z pytaniem, w jakim stosunku procentowym 

udzielana jest pomoc finansowa Powiatowi Gorzowskiemu. 

 

Skarbnik Gminy odpowiedział, że jest to 50%. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę  pod głosowanie:  

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

wstrzymujących. Obecnych na sesji 13 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXI/241/17 stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 17 porządku obrad 

Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina 

Warty i Dolnej Noteci”. 

 

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy, który poinformował, że uchwała podobnej treści 

była już przedmiotem obrad Rady i spotkała się z negatywną opinią, ponieważ ograniczenia, 

które wprowadzone zostały uchwałą Sejmiku ograniczałyby możliwość rozwoju 

budownictwa w miejscowości Santok. Sejmik uwzględnił uwagę Rady i obecne zapisy nie 

wprowadzają ww. ograniczeń. 

 

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

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że Rada po raz drugi wraca do uchwały, która 

procedowana była na Sesji 14 grudnia i chce wyrazić swoją satysfakcję, również w imieniu 

tych Radnych, którzy głosowali za wprowadzeniem zapisów w §3 ust. 4 dotyczący Santoka. 

Radni chcieli zrobić to takim zapisem, aby Sejmik Wojewódzki wiedział od razu jakie jest 

stanowisko Rady, jednym głosem to nie przeszło i w dniu dzisiejszym wraca ten sam temat na 

sesję i jest wprowadzony Santok. Radna argumentowała, że jest to brak rozwoju dla Santoka, 

a Radni zadecydowali o odrzuceniu, a można było wprowadzić to co było proponowane. 

Radna mówi o tym, ponieważ Rada zatoczyła koło i wróciła do tego samego tematu, który był 

już procedowany na sesji oraz Komisji Budżetu, gdzie Radna otrzymała w odpowiedzi opinie 
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Pani Mecenas, że Rada nie może burzyć projektu uchwały Sejmiku Wojewódzkiego i Radna 

się z tym nie zgadza, ponieważ każda Rada ma prawo wyrazić swoje zdanie, a nie 

podporządkowywać się pod projekty uchwał Sejmiku Wojewódzkiego, czy Rady Powiatu.  

 

Radny Radosław Wawrzyniak oznajmił, że zastanawia do zawiłość polskich przepisów i 

polskiej myśli legislacyjnej, gdyż w §3 jest zakaz, ale można wycinać drzewa, łapać ryby, 

strzelać do zwierzyny, ponadto są zdublowane zapisy  ustawy o ochronie zwierząt, czyli akt 

nadrzędny nas uchwałą sejmiku.  

 

Radny Tomasz Skrobański zwrócił się z pytaniem, czy ktoś sprawdził, czy w miejscowości 

Stare Polichno nie będzie ingerował zakaz budowy 100 m w linii brzegowej.  

 

Sekretarz Gminy oznajmił, że pierwszą kwestią jest odniesienie się do granicy obszaru, 

który jest objęty formą ochrony, a druga kwestia jest taka, że w przypadku Santoka dotyczyło 

to całej miejscowości, gdyż cały Santok leży nad rzeką. Rada jako organ stanowiący nie ma 

kompetencji ingerowania w treść dokumentów stanowionych przez inne organy, Rada może 

wyrażać swoje stanowisko w formie opinii i taka opinia została wyrażona szeroko w 

uzasadnieniu co było podstawą opinii negatywnej. Natomiast powód dla którego Rada 

rozstrzygnęła w ten sposób, dotyczył jedynie Santoka. Uchwała była przedmiotem obrad 

Rady, Komisje również ją analizowały i na temat Starego Polichna nikt nic nie mówił.  

 

Radny Tomasz Skrobański oznajmił, iż rozumie, że jeżeli będzie zakaz zabudowy w 

odległości 100 m to w miejscach, gdzie są zabudowania oraz potencjalne działki budowlane 

to zostanie „zamknięta droga” mieszkańcom Starego Polichna w ramach rozbudowy. Radny 

w takim wypadku będzie przeciwny podjęciu przedmiotowej uchwały, dopóki nie będzie 

zapewniała wszystkim mieszkańcom bezpieczeństwa.  

 

Sekretarz Gminy poinformował, że Rada ma miesiąc na odpowiedz w kwestii uchwały, a 

jeżeli tego nie zrobi to uchwała zostanie potraktowana jak zaopiniowana pozytywnie, a 

dokument wpłynął 3 kwietnia. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż proponuje przyjąć tę uchwałę, ze względu na Santok, 

a na poprzedniej sesji nikt nie zgłosił Starego Polichna, a Radni byli obecni.   

 

Sekretarz Gminy poinformował, że zadzwoni do Urzędu, aby sprawdzić, ponieważ być 

może żadna kolizja w Starym Polichnie nie występuje. 

 

Radny Ireneusz Kucner oznajmił, że cały czas Radni rozmawiali tylko o Santoku i nikt nie 

wspominał, że w uchwale jest mowa o całej zabudowie wzdłuż rzeki Warty.  

 

Przewodniczący Rady poinformował,  że Rada będzie kontynuować prace nad porządkiem 

obrad, a do tematu powróci po otrzymaniu informacji wyjaśniających z Urzędu Gminy. 

 

Ad. 18 porządku obrad 

Projekt uchwały w sprawie odwołania Radnego ze składu Komisji Budżetu, Gospodarki i 

Rolnictwa. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa  Stanisław Tokarski oznajmił, 

iż jest zaskoczony uchwałą o odwołaniu Radnego Damiana Kochmańskiego, ponieważ 

pamięta, że były rozmowy, iż Przewodniczący w momencie uchwalenia statutu zrezygnuje z 

prac w komisjach. Radny rozumie, iż Przewodniczący będzie dalej Przewodniczącym 
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Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Radni zadecydowali podczas tworzenia statutu, iż 

podejmując nowy statut zostaną dokonane zmiany w Komisjach i Radny jest zaskoczony, że 

został przedłożony tylko jeden projekt uchwały i nic więcej w tym zakresie. Radny uważa, iż 

Przewodniczący Rady postępuje źle pozostając w drugiej Komisji. Odczucia Radnego są 

takie, iż Przewodniczący jest zmęczony zajmowanym stanowiskiem i na dzień dzisiejszy 

„Urząd Gminy działa sobie, Przewodniczący Rady sobie, a Radni zostali sami sobie”. Radny 

uważa tak, gdyż Radni nie zostali poinformowani o obecności Radnego Sejmiku 

Województwa Lubuskiego i nie mieli możliwości przygotowania się na rozmowę odnośnie 

dróg, stawianie Radnych w czasie sesji przed faktem dokonanym nie jest w porządku, tak 

samo jak przedkładanie projektów uchwał na ostatnią chwilę, np. w dniu dzisiejszym 

przedłożono bardzo obszerny, zawierający 140 stron projekt (wysłany na maila 2 dni przed 

sesją) dot. programu rewitalizacji, Radni nie będą mieli wyjścia i będą musieli podjąć 

uchwałę nie zapoznając się z nią, bo inaczej gmina nie dostanie dofinansowania. Ponadto 

Radni nie są informowani o spotkaniach organizowanych na terenie gminy i nie wiedzą co się 

na nich ustala, ponieważ Przewodniczący Rady w nich nie uczestniczy. 

 

Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą, aby Radny Stanisław Tokarski odnosił się do 

przedłożonej uchwały, a wszelkie uwagi dotyczące pracy Przewodniczącego spisał, ponieważ 

chciałby się do nich odnieść, a nie jest w stanie zapamiętać ich wszystkich. Przewodniczący 

poinformował, że uczestniczy w spotkaniach organizowanych na terenie gminy, lecz nie jest 

fizycznie w stanie być na wszystkich i nie rozumie tego zarzutu. Wśród uchwał, które zostały 

na obecnej sesji wprowadzone, jest uchwała, z którą zapoznała się komisja budżetu, uchwała, 

która dotyczy odwołania Radnego, a trzeci projekt uchwały wniósł Wójt, który ma do tego 

prawo i Rada zadecydowała, że będzie ona procedowana.  

 

Wójt poinformował, że część uchwał, które są na „cito” przygotowywane i wnioskowane o 

ich wprowadzenie do porządku obrad m.in. uchwała o rewitalizacji są inicjatywą Wójta. 

Radni zawsze mają prawo odmówić podjęcia uchwały. Wójt argumentował swój wniosek o 

podjęcie uchwały. Temat rewitalizacji był poruszany bardzo długo i jeżeli ktoś był 

zainteresowany miał możliwość uczestniczenia w szkoleniu, które było organizowane. Wójt 

oznajmił, że z tego co pamięta to Przewodniczący Rady nigdy nie brali udziału w zebraniach 

wiejskich, gdyż najczęściej Sołtysi zapraszają Wójta i to Wójt relacjonuje co się dzieje w 

gminie. Wójt dodał, że współpraca z Przewodniczącym Rady układa się bardzo dobrze i Rada 

informowana jest na bieżąco o wszystkich sprawach, które dzieją się w gminie. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak odnosząc się do przedłożonej uchwały oznajmił, że czeka na 

więcej, gdyż Przewodniczący Rady nie może nadzorować pracy Komisji, której jest 

Przewodniczącym.  

 

Radny Arkadiusz Witczak oznajmił, że Radni z Lipek Wielkich nie ustawiali się w opozycji 

do Wójta, ani nie robili nic co mogłoby hamować pracę Rady Gminy lub rozwój gminy, a i 

tak zbierają pokłosie do tej pory, gdyż Radni nie chcą skorzystać z ich wiedzy oraz pomocy. 

Radny dodał, że popiera zdanie Radnego Stanisława Tokarskiego.  
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Przewodniczący Rady poinformował, iż nie zgodzi się z wypowiedzią Radnego Arkadiusza 

Witczaka, ponieważ nikt nie powiedział, że będą dalsze prace prowadzone jeżeli chodzi o 

komisje. Przewodniczący na dzień dzisiejszy chce zrezygnować z funkcji Członka Komisji 

Budżetu, aby uniknąć ataków mówiących o tym, że zobligował się do rezygnacji, a tego nie 

uczynił. Statut się uprawomocnił 18 kwietnia, dlatego też złożona jest rezygnacja.  

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż chciałaby przypomnieć Radnym, że na pierwszej 

sesji były uzgadniane składy komisji i Radni na własną prośbę zrezygnowali z udziału w 

komisjach, propozycje przyjął jedynie Radny Radosław Wołoszczuk i Radna Renata 

Nowosad, którzy pracują w komisjach.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 9 za uchwałą, 1 przeciw, 0 

wstrzymujących. Obecnych na sesji 10 radnych. 

 

(Radna Justyna Haliczyn, Radny Piotr Goławski oraz Radny Radosław Wołoszczuk opuścili 

posiedzenie Sesji) 

Tekst jednolity uchwały nr XXXI/242/17 stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 19 porządku obrad 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Gminy Santok na lata 2017-

2023”. 

 

Wójt poinformował, że prośba o przyjęcie przedmiotowej uchwały Programu Rewitalizacji 

Gminy wynika z tego, iż Wójt chce, aby Urząd Marszałkowski zweryfikował uchwałę i żeby 

gmina mogła skorzystać z dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych.  Procedura była taka, iż najpierw ogłoszono konkurs na firmę, która opracuje 

Gminny Program Rewitalizacji, co zostało uczynione. Program Rewitalizacji zawiera 

diagnozę, na podstawie której wyznaczono miejscowości podlegające rewitalizacji czyli 

Santok i Gralewo. W ramach rewitalizacji można również realizować projekty miękkie – 

społeczne, które będą dotyczyły całej gminy oraz inwestycyjne, które będą dotyczyły dwóch 

wyznaczonych miejscowości. Jeżeli uchwała nie zostanie podjęta to przesunie się o miesiąc 

do następnej sesji.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy jest jakieś zagrożenie co do funduszy, 

jeżeli uchwała nie zostanie przyjęta na obecnej sesji. 

 

Wójt odpowiedział, że zagrożenie jest takie, iż uchwała będzie przesunięta o miesiąc, a im 

szybciej jest możliwość pozyskiwania funduszy, tym jest większa możliwość i szansa, że 

gmina znajdzie jakąkolwiek firmę, która będzie chciała wykonać inwestycje. Gmina Santok, 

dzięki działaniom Urzędu jest jedną z gmin wiodących jeżeli chodzi o podpisane umowy w 

ramach ZIT. 

 

Radna Irena Furmańska poprosiła, aby przedstawiono zadania dotyczące Gralewa i Santoka 

w ramach rewitalizacji, aby mieć pełen obraz tematu.  
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Wójt ustosunkował się do prośby Radnej Ireny Furmańskiej i przedstawił następujące zadania 

dla Gralewa: 

 remont sali wiejskiej, 

 budowa centrum rekreacyjno-sportowego przy blokach w miejscu, gdzie w chwili 

obecnej znajduje się boisko,  

dla Santoka: 

 remont promenady,  

 remont muzeum i grodziska. 

Łączny koszt to ok 3 mln, a gmina będzie dokładała 15%. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że rozumie zadania dotyczące Santoka, ponieważ było 

to wielokrotnie omawiane, natomiast Gralewo jest dla Radnej nowością i dla mieszkańców 

Gralewa będzie z korzyścią. 

 

Kierownik RRG Krzysztof Karwatowicz w kwestii terminów dodał, że mając uchwałę 

Rady Gminy w kwietniu jest szansa otrzymania w maju uchwały Zarządu Województwa o 

wprowadzeniu tego programu do wykazu prowadzonego przez samorząd regionalny i w 

czerwcu jest konkurs. Jeżeli zostałoby to przesunięte o miesiąc to istniałoby ryzyko, że jeżeli 

w czerwcu od ręki Zarząd Województwa nie uchwaliłby uchwały to wówczas gmina spóźniła 

by się na konkurs w czerwcu, a kolejny jest we wrześniu.  

 

Radny Radosław Wawrzyniak oznajmił, iż założenia programu i wytyczne są ścisłe więc 

dodatkowe prośby i tak nie zostałyby zrealizowane ze względów formalnych w związku z 

powyższym Radny uważa, że nie pozostaje nic innego jak chociaż dać szanse tym, którzy się 

zakwalifikowali.  

 

Radny Tomasz Skrobański poinformował, iż popiera swojego Przedmówcę jednak odczuwa 

dyskomfort z tego tytułu, że dokumenty z tak obszernym materiałem zostały Radnym wysłane 

w tak krótkim czasie przed Sesją. Radny oznajmił, że przygotował się i nie zauważa nic co 

mogło by zagrażać, ponieważ w materiale zawiera się to co wielokrotnie było omawiane 

przez Wójta i prosił, aby w przyszłości dokumenty wysyłać wcześniej, aby Radni mieli 

możliwość zapoznania się z materiałem i więcej komfortu psychicznego przed 

podejmowaniem tak ważnych decyzji. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

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

wstrzymujących. Obecnych na sesji 9 radnych. 

(Podczas głosowania Radny Arkadiusz Witczak był nieobecny) 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXI/243/17 stanowi załącznik do protokołu 

 

 

Ad. 17 porządku obrad – kontynuacja 
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Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina 

Warty i Dolnej Noteci”. 

 

Sekretarz Gminy poinformował, iż tereny budowlane, które nie są terenami rolniczymi to 

ewentualna kolizja może wystąpić na ul. Nadbrzeżnej w Starym Polichnie i przy kanale w 

Baranowicach.  

 

Radny Tomasz Skrobański oznajmił, że na terenie gminy jest już bardzo dużo ograniczeń 

budowlanych w związku z „Naturą 2000”, strefami powodziowymi i dodatkowo wprowadza 

się ograniczenie 100m od brzegu rzeki.  

 

Radny Ireneusz Kucner oznajmił, że omawiając projekt uchwały cały czas była mowa o 

Czechowie i Santoku więc dobrze, że Radny Tomasz Skrobański podjął temat.  

 

Sekretarz poinformował, że Rada ma do wyboru: podjęcie uchwały o negatywnej opinii do 

uchwały Sejmiku, podjęcie uchwały o pozytywnej opinii, lub niepodjęcie żadnych działań i 

po miesiącu, brak odpowiedzi zostanie potraktowany jako opinia pozytywna. Rada ma 

obowiązek wydania opinii, co nie jest uzgodnieniem.   

 

Radna Irena Furmańska zaproponowała, przyjęcie uchwały, ponieważ udało się wywalczyć 

zwolnienie z zakazu Santoka, a to jest dużo. Natomiast jeżeli w Starym Polichnie występuje 

taki sam problem jak w Santoku i Czechowie to można wystąpić do Sejmiku z wnioskiem o 

dopisanie Starego Polichna.  

 

Randy Tomasz Skrobański oznajmił, że nie jest za tym, aby blokować uchwałę, a jest za 

tym, aby zaopiniować uchwałę pozytywnie z prośbą o dopisanie Starego Polichna.  

 

Przewodniczący ogłosił przerwę (godz. 13
50

). 

 

Po przerwie (godz. 14
00

) kontynuowano obrady Sesji według porządku obrad. 

 

Sekretarz Gminy oznajmił, iż po konsultacji uzgodniono, że granica obszaru chronionego 

„Doliny Warty i Dolnej Noteci” w Starym Polichnie biegnie po wale, a wszystko co jest poza 

obszarem nie podlega danym restrykcją.  

 

Radny Ireneusz Kucner oznajmił, że osobiście rozmawiał, z Panią Zofią Wielebą, która 

zapewniała o tym co przedstawił Sekretarz.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę  pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 10 za uchwałą,  0 przeciw, 0 

wstrzymujących. Obecnych na sesji 10 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXI/244/17 stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 20 porządku obrad 

Interpelacje i zapytania Radnych. 

Przewodniczący Rady poinformował, iż do Biura Rady nie wpłynęły interpelacje. 

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, że udało się zamknąć temat kabli, ponieważ 

zostało podpisane porozumienie i została przyjęta propozycja Wójta, czyli coroczne 
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wywożenie za 100 000 zł odpadów przez właścicieli terenów, na których znajdują się odpady. 

Do Radnej dotarło pismo w sprawie hodowli bydła w Nowym Polichnie z Inspekcji 

Weterynaryjnej podpisane przez Pana, który kontrolował i do tej pory odpowiadał na pisma i 

teraz to pismo zostało skierowane do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska negujące stanowisko Ochrony Środowiska. Pan podpisujący wskazuje w piśmie, 

iż Ochrona Środowiska myli się wskazując Weterynarię do sprawdzenia tematu, czyli 

zaczyna się rozmowa pisemna między instytucjami, które powinny stać na straży tego co się 

dzieje i wypowiadać się w celu zabezpieczenia interesów mieszkańców. Radna zwróciła się z 

pytaniem, czy jest już odpowiedź Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie 

hodowli.  

 

Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska oznajmiła, że nie ma odpowiedzi. 

 

Radna Irena Furmańska dodała, że nie będzie biernie czekać, aż wskazane instytucje dojdą 

do porozumienia wskazując konkretne przepisy ustawy i zwróci się do Wojewody z prośbą o 

pomoc w rozwiązaniu tej sytuacji, ale istnieje niebezpieczeństwo, że Wojewoda zapyta Wójta 

o stanowisko gminy w tej sprawie. 

 

Wójt oznajmił, że w pierwszej kolejności stanowisko powinny zająć instytucje 

odpowiedzialne za ochronę środowiska. 

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, że na spotkaniu nieformalnym grupa zajmująca się 

tą sprawą została nazwana „komisją sanepidu”. Usłyszano od pełnomocnika właścicieli 

hodowli, że hodowca nic nie zrobi i jeśli się zastanowi to być może w przyszłym roku 

podejmie działania. Nie ma dobrej woli do rozwiązania tego problemu i Radnej pozostaje 

jedynie zwrócenie się o pomoc w tej sprawie do Wojewody.  

 

Radny Arkadiusz Witczak zaznaczył, że w ostatnim okresie, szczególnie w okresie 

przejściowym między zimą, a wiosną mówi się o smogu, który dotyczy również miejscowości 

w Gminie Santok. Radny złożył wniosek formalny o to, żeby Wójt spowodował działania 

Urzędu w kierunku sprawdzenia, czy istnieją jakieś projekty, które dofinansowują np. budowę 

solarów.  

 

Radny Tomasz Skrobański wyraził zdanie, iż w kwestii spalania odpadów komunalnych w 

kotłach tradycyjnych, potrzebna jest zmiana mentalności i edukacja mieszkańców.  

 

Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska poinformowała, że odnośnie solarów 

Fundusz Ochrony Środowiska w Gorzowie nie ma takiego programu pomocowego, robią to 

Banki Ochrony Środowiska. Sytuacja odnośnie tematu kabli uległa zmianie, prawdą jest, że 

doszło do podpisania porozumienia na podstawie której Wójt wydał postanowienie o 

zawieszenie postępowania toczącego się w tej sprawie na okres 3 lat. Mieszkańcy nie 

odwołali się od tego postanowienia, jednak odwołanie złożył Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska i sprawa zostaje przekazana do SKO.  

 

Radna Irena Furmańska zapytała, co jest w zażaleniu. 

 

Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska odpowiedziała, że w zażaleniu pierwszą 

podstawą jest to, iż gmina nie zawiesiła postępowania na wniosek stron, a z Urzędu, czego nie 

można było zrobić, gdyż przepisy KPA określają, kiedy można zawiesić postępowanie z 

Urzędu.  
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Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż Pani Kierownik mówiła, że było to opiniowane przez 

kancelarię prawną. 

 

Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska odpowiedziała, że była opinia prawna, 

jednak liczono się z tym, iż może dojść do sytuacji, gdzie któraś ze stron złoży zażalenie. 

 

Radna Irena Furmańska zapytała, czy była to decyzja WIOŚ, czy zrobiono tak na wniosek.  

 

Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska odpowiedziała, że sprawa ciągnie się wiele 

lat i WIOŚ w 2012 lub 2011 roku zwrócił się do ówczesnego Wójta z pytaniem, dlaczego nie 

została wydana decyzja w tej sprawie, a żaden Wójt nie chciał jej wydać, gdyż wiązało się to 

z bardzo dużymi kosztami.  

 

Ad. 21 porządku obrad 

Wolne wnioski i zapytania. 

Przewodniczący Rady poinformował, iż:  

 do Biura Rady wpłynął dokument od Pana Mirosława Marcinkiewicza W-ce 

przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego – dokument został przekazany 

Radnym drogą elektroniczną – tekst pisma stanowi załącznik do protokołu, 

 Doraźna Komisja pracująca nad statutami sołectw odbędzie posiedzenie 10 maja o 

godz. 9
00

. 

 

Sekretarz Gminy zwrócił się do Radnych jako Członek Zarządu Powiatu Gorzowskiego, 

ponieważ Zarząd pracuje nad projektem zmiany uchwały o postawieniu w stan likwidacji 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą, która 

zakładała likwidację Zakładu do końca bieżącego roku. W tej chwili szpital jako instytucja 

nie udziela już usług medycznych i jego funkcje wykonuje nowy szpital, który jest w 

Kostrzynie. Natomiast struktura Zakładu jest dalej utrzymywana, ponieważ likwidacja 

zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej skutkuje tym, że zobowiązania i wszystkie 

długi likwidowanego szpitala przechodzą na organ założycielski, czyli Powiat Gorzowski, 

ponieważ szpital w chwili kiedy był stawiany w stan likwidacji miał ogromne długi, 

doprowadzono do sytuacji, że Minister Finansów udzielił Powiatowi pożyczki na spłatę 

wszystkich zobowiązań cywilno-prawnych i te zobowiązania zostały spłacone. Szpital nie ma 

żadnych długów w stosunku do wierzycieli cywilno-prawnych. Natomiast jest jeden dług 

wobec ZUS i tak długo dopóki będzie spłacana pożyczka, której wynegocjowano spłatę do 

roku 2042r. Powiat nie będzie mógł przejąć długu likwidowanego szpitala co jest podstawą 

do podjęcia uchwały o przedłużeniu stanu likwidacji SPZOZ w Kostrzynie. Ustawa mówi o 

tym, iż opinie do uchwały powinny wydać wszystkie samorządy, których mieszkańcy 

potencjalnie mogą korzystać z pomocy szpitala. Sekretarz przedłoży projekt uchwały Rady 

Powiatu i Rady Gminy, aby Radni mogli się z nimi zapoznać i na najbliższej sesji pochylili 

się nad zagadnieniem.  

 

Radny Arkadiusz Witczak zapytał jaki skutek finansowy przyniesie przedłużenie stanu 

likwidacji szpitala. 

 

Sekretarz Gminy odpowiedział, że bardzo istotny, ponieważ Starostwo stara się o umorzenie 

długu wobec ZUS. Powiat nie może przyjmować na siebie zobowiązań, które przekroczyłyby 

jego możliwości finansowe i zachwiałyby możliwością wykonywania zadań publicznych. 

Dług w tej chwili wynosi 60 mln.  

 

Wójt podziękował uczniom i wszystkim dzieciom ze Szkoły w Lipkach Wielkich, które 

reprezentowały Gminę Santok podczas Lubuskiego TOUR.  
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Pani Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich przedstawiła 

informacje i problemy Ośrodka. 

 

Radny Arkadiusz Witczak oznajmił, żeby Pani Dyrektor Ośrodka zastanowiła się nad 

„kuchennymi rewolucjami”, ponieważ docierają do Radnego sygnały od długoletnich 

pracowników, że źle się dzieje w Ośrodku i boją się, że zostaną zwolnieni.  

 

Pani Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich poinformowała, 

że pełni funkcję Dyrektora od 1.02.2017r. i musi dysponować pracownikami w ramach 

budżetu. W Ośrodku przebywa 54 dzieci i taką ilość posiłków należy przygotować, do 

niedawana w Ośrodku pracowały 3 kucharki. W sąsiedniej Szkole pracują 2 kucharki na 300 

posiłków. Ponieważ działalność internatu wymaga zabezpieczenia w porze nocnej 2 osób w 

tym jednego z wychowawców, a był zatrudniony tylko jeden, co jest niedopuszczalne ze 

względów bezpieczeństwa Pani Dyrektor miała do wyboru, albo ograniczyć zatrudnienie dla 

Pań kucharek i zatrudnić osobę, która będzie pełniła dyżury w internacie, albo zaproponować 

Paniom kucharkom przekwalifikowanie się i uzupełnienie swojego czasu pracy o dyżury 

nocne w internacie.  Pani Dyrektor wybrała tę drugą opcję. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak zapytał, ile osób z gminy zostało w ostatnim czasie 

zatrudnionych w Ośrodku 

 

Pani Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich odpowiedziała, że 

były ogłoszone dwa konkursy i żadna z tych osób nie jest z terenu gminy.  

 

Przewodniczący oznajmił, że jeżeli będzie taka wola Radnych to Pani Dyrektor zostanie 

zaproszona na Komisje Oświaty.  

 

Ad. 22 porządku obrad 

Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 14
45

 Przewodniczący Rady zamknął 

obrady XXXI Sesji.  

 

 

Protokolant        Przewodniczący Rady Gminy  

 

Joanna Krystosik        Damian Kochmański 

 


