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Protokół XXXII/2017 

z XXXII Sesji Rady Gminy S a n t o k 

1 czerwca 2017r. 

 

Proponowany porządek obrad: 

I. Część uroczysta sesji 

1.  Otwarcie uroczystej sesji. 

2. Występy z okazji Dnia Dziecka. 

II. Część robocza sesji 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok i udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy: 

a) wystąpienie Skarbnika Gminy, 

b) wystąpienie Wójta Gminy, 

c) opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu oraz wniosek w sprawie 

absolutorium dla Wójta, 

d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania i wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium, 

e) dyskusja oraz podjęcie uchwał: 

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok   

- w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Santok z tytułu wykonania 

budżetu za 2016 rok.  

6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.  

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2017-2020.  

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020.  

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu 

Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie postawienia w stan likwidacji 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą.  

10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo. (dz. o nr 

ewidencyjnym 840/1) 

11. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej 

w obrębie Wawrów. (dz. nr ewidencyjny 135/205 nr księgowej ewidencji 

GW1G/00085313/0/) 

12. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej 

położonej w miejscowości Kostrzyn nad Odrą. (dz. nr ewidencyjny 321/20) 

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 

(dz. nr ewidencyjny 404 w miejscowości Janczewo). 
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14. Projekt uchwały w sprawie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Santok na lata 2017-2032-aktualizacja”.   

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Santok.  

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

17.  Interpelacje i zapytania radnych. 

18. Informacje i wolne wnioski. 

19. Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Santok. 

 

I. CZĘŚĆ UROCZYSTA SESJI 

Ad. 1 Porządku obrad  

Otwarcie uroczystej sesji.  

Otwarcia części uroczystej XXXII Sesji Rady Gminy Santok o godz. 10
20

 dokonał 

Przewodniczący Rady Gminy Santok Damian Kochmański witając zebranych gości.  

 

Ad. 2 Porządku obrad  

Występy z okazji Dnia Dziecka. 

 

Z okazji Dnia Dziecka wystąpiły dzieci z Gminnego Przedszkola w Santoku oraz Dzieci ze 

Szkoły Podstawowej w Janczewie. 

 

 II. CZĘŚĆ ROBOCZA SESJI 

Ad. 1 porządku obrad  

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

Otwarcia części roboczej XXXII Sesji Rady Gminy Santok o godz. 10
55 

 dokonał 

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

dzisiejszym posiedzeniu wynosi 13 radnych (nieobecny Radny Tadeusz Boczula i Radny 

Arkadiusz Witczak).  

Lista obecności radnych i gości zaproszonych w załączniku do protokołu. 

 

Ad. 2 porządku obrad 

Ustalenie porządku obrad.  

 

Przyjęto proponowany porządek obrad jednogłośnie – 13 głosami za. 

 

Ad. 3 porządku obrad 

Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił uwagi do protokołu: 

str. 18 – w wypowiedzi Radnej Ireny Furmańskiej słowo "dobrze" zastąpiono "z korzyścią”; 

str. 20 - w wypowiedzi Radnej Ireny Furmańskiej słowo "zmowa" zastąpiono "rozmowa";  

str. 13 –  w wypowiedzi Skarbnika Gminy dodano zdanie: „Zgodnie z uchwałą udziela się 

pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu w formie dotacji celowej, do kwoty 17.527,50 

zł”; 
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str. 16 – w wypowiedzi Radnego Stanisława Tokarskiego dodano zapis; ” nie wiedzą co się na 

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

 

Rada Gminy poprzez głosowanie wprowadziła zmiany do protokołu głosami –  12 za, 1 

wstrzymującym. 

 

Rada Gminy przyjęła protokół z XXXI Sesji Rady Gminy jednogłośnie – 13 głosami za. 

 

Ad. 4 porządku obrad  

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

 

Wójt złożył życzenia dzieciom z okazji Dnia Dziecka. 

 

Wójt złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnej w tym: 

 27 kwietnia – spotkanie z wykonawcami termomodernizacji obiektów oświatowych, 

koszt poprzetargowy wyniósł ok. 3 mln zł, 

 6 maja – piknik rodzinny w Przedszkolu w Lipkach Wielkich, Wójt złożył 

podziękowania dla Pani Dyrektor przedszkola za organizację, 

 6 maja – spektakl muzyczny pt. „życie raz” w GOK, Wójt złożył podziękowania dla 

Pani Dyrektor GOK za organizację, 

 11 maja – udział w zebraniu sołeckim w Starym Polichnie, 

 12 maja – wizyta żołnierzy amerykańskich w Przedszkolu w Santoku, 

 15 maja – udział w Komisji Budżetowej, 

 15 maja – podpisanie protokołu pokontrolnego RIO, uwag było bardzo niewiele, 

kontrola wypadła bardzo dobrze, 

 18 maja – wizyta Przewodniczącego Zrzeszenia Miast i Gmin Nadnoteckich Pana 

Marka Tchórzki związana z organizacją przez Zrzeszenie wspólnie z gminą Santok 

rozpoczęcia sezonu wodniackiego, które odbędzie się 17 czerwca,  

 19 maja – piknik motoryzacyjny przygotowany przez ZS w Santoku, Wójt złożył 

podziękowania dla Pani Dyrektor szkoły za organizację, 

 20 maja – zawody strażackie w Lipkach Wielkich, 

 27 maja – Czechowska majówka, Wójt złożył podziękowania dla Pani Radnej Ireny 

Furmańskiej, Pani Sołtys Marii Wroniak, Rady Sołeckiej i wszystkich, 

zaangażowanych w organizację; 

 28 maja – 50 urodziny ks. Proboszcza Wawrowa i Czechowa, 

 31 maja – wizyta w zakładzie produkującym samochód strażacki dla OSP Janczewo. 

 

Ponadto Wójt poinformował, iż: 

 gratuluje dziewczynkom z ZS Lipkach Wielkich oraz Dyrektorowi Szkoły za zajęcie 

III miejsca w Województwie w piłce ręcznej, 

 referat Rozwoju Gospodarczego złożył wniosek o dofinansowanie imprez, który został 

rozpatrzony pozytywnie, gmina dostanie ok. 80 000 zł dofinansowania,  

 w przyszłym tygodniu nastąpi odbiór drogi gminnej w Gralewie, 
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 Wójt zaprosił obecnych na 70-lecie Szkoły w Janczewie oraz „Gminny Dzień 

Dziecka”, który odbędzie się 3 czerwca, 

 10 czerwca „Dni Grodu Santok”, 

 17 czerwca o godz. 12
00

 uroczyste przekazanie samochodu strażackiego, 

 Wójt w imieniu Sołtysa Wsi Górki oraz własnym zaprosił na obchody 210 rocznicy 

założenia wsi Górki, które odbędą się 23 czerwca, 

 ponadto w gminie trwają prace związane z termomodernizacją, budową drogi w 

Janczewie, budową drogi w Gralewie oraz budową siłowni – są to środki w wysokości 

ok. 7 mln zł już zaangażowanych w roku 2017, rok 2017 i 2018 będzie rokiem 

inwestycyjnym. 

 

Radna Irena Furmańska podziękowała za życzliwość i pomoc w organizacji Czechowskiej 

Majówki. Radna podziękowała również Pani Dyrektor wraz z pracownikami GOK za 

współprace przy organizacji oraz Panu Dyrektorowi Zakładu Karnego za prace wykonane 

przez skazanych. 

 

Ad. 5 porządku obrad 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy  

 

Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy 

za rok 2016 w formie prezentacji multimedialnej. 

Prezentacja stanowi załącznik do protokołu.  

 

Wójt oznajmił, że Skarbnik przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok, 

który został wykonany w 90% w zakresie dochodów i wydatków. Wykonanie budżetu nie 

byłoby możliwe bez dobrej współpracy z Radą Gminy Santok, za co Wójt serdecznie 

dziękuje. Podziękowania należą się także Sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy, 

pracownikom jednostek OPS, GOK oraz ludziom dobrej woli jak Dyrektor Zakładu Karnego. 

Wójt w momencie zajęcia zaszczytnej funkcji Wójta Gminy wiedział jakie są priorytety i 

wielokrotnie się do tego odnosił. Priorytetem kadencji jest pozyskiwanie jak największych 

środków pochodzących z funduszy unijnych. Lata 2014-2016 był to czas na przygotowywanie 

dokumentacji i gromadzenie środków własnych. Natomiast już w 2017 pojawiają się efekty 

tych działań i w kolejnych latach będą pozyskiwane środki zabezpieczające wkład własny 

niezbędny do realizacji zadań. Jeżeli nadejdzie potrzeba zaciągnięcia zobowiązań gmina musi 

mieć zdolność do ich zaciągnięcia, gdyż każda gmina ma indywidualny wskaźnik zadłużenia  

2016 rok nie był rokiem wielkich inwestycji, ponieważ nie mógł być i nie miał być, co nie 

oznacza, że nic się nie działo. Realizowanych było dużo inwestycji, być może  nie były one 

duże i spektakularne, natomiast był dużo zadań mniejszych. Zadania realizowane były przy 

pomocy pracowników CIS oraz więźniów z Zakładu Karnego w Wawrowie, za co Wójt 

podziękował Dyrektorowi Zakładu Karnego Leszkowi Kobierzewskiemu.  

Wójt przedstawił w formie prezentacji multimedialnej najważniejsze wydarzenia w roku 

2016. 

Prezentacja stanowi załącznik do protokołu.  
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Goławski zapoznał z pozytywną opinią Komisji 

dotyczącą wykonania budżetu za rok 2016 oraz wniósł o udzielenie absolutorium dla Wójta 

Protokół z Komisji Rewizyjnej oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla 

Wójta stanowią załączniki do protokołu. 

 

Skarbnik Gminy przedstawił uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w 

sprawie wydania opinii z wykonania budżetu Gminy Santok za 2016r. wraz z informacją o 

stanie mienia Gminy Santok oraz uchwałę w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Santok, dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.  

Teksty jednolite uchwał stanowią załączniki do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do przedstawionego sprawozdania. 

Tekst opinii stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański poinformował, 

iż Komisja Oświaty Kultury i Sportu dokonała analizy wykonania budżetu Gminy Santok za 

2016 rok. Skarbnik Gminy przedstawił szczegółowo Komisji kwoty wydatków oraz 

dochodów w działach bezpośrednio związanych z pracą Komisji tj.: 801, 854, 921, 926. 

Radni wnosili na komisji zapytania do działów oraz rozdziałów z niższym wykonaniem 

procentowym, jednak po wyjaśnieniach Skarbnika nie wnieśli zastrzeżeń do sprawozdania 

finansowego. Komisja w składzie 4osobowym pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z 

wykonania budżetu za rok 2016.  

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Bezpieczeństwa Ireneusz Kucner poinformował, iż 

Komisja przeanalizowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Santok za rok 2016. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawił Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak 

szczegółowo omawiając dochody i wydatki związane z pracą Komisji, oraz udzielając 

wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Członków Komisji. Komisja w składzie 3osobowym 

jednogłośnie - pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016.  

 

Po zapoznaniu sprawozdania i wysłuchaniu opinii poszczególnych Komisji, Radni nie wnieśli 

uwag merytorycznych i finansowych do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Santok za 

rok 2016.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za rok 2016 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 XXXII/245/17  i sprawozdanie z wykonania budżetu, 

stanowią załączniki do protokołu. 
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Przewodniczący Rady poddał uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta 

Gminy Santok z tytuły wykonania budżetu za 2016 rok 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 XXXII/246/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady oznajmił, że zostało powiedzianych wiele ciepłych słów w stronę 

Wójta oraz Urzędu i Rada Gminy Santok również się do nich przychyla. Współpraca Rady z 

Wójtem jest bardzo dobra i Przewodniczący ma nadzieję, iż w kolejnych latach będzie 

podtrzymana. Tak dobre wykonanie budżetu jest także zasługą Skarbnika Gminy, za co 

Przewodniczący złożył gratulacje i podziękowanie. 

 

Wójt podziękował za udzielenie absolutorium. 

 

Przewodniczący ogłosił przerwę (godz. 13
10

) 

Po przerwie (godz. 13
00

) kontynuowano obrady Sesji według porządku obrad. 

 

Radny Piotr Goławski i Tomasz Skrobański opuścili obrady Sesji. 

 

Ad. 6 porządku obrad 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o  działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

 

Sprawozdanie przedstawił Sekretarz Gminy. 

Tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański przedstawił 

pozytywną opinię komisji do sprawozdania. Przewodniczący poinformował, że w komisji 

uczestniczyli Przedstawiciele klubów, którzy złożyli sprawozdania z działalności klubów, 

jedynie AZS PWSZ przysłał sprawozdanie i przeprosił za nieobecność przedstawiciela, 

natomiast Klub „POLONIA” Lipki Wielkie nie złożył sprawozdania. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię komisji do sprawozdania. Przewodniczący oznajmił, że jedyną 

uwagą Komisji było to, że kluby sportowe promują gminę w małym stopniu, można by 

wprowadzić elementy z wizerunkiem gminy np. koszulki z herbem gminy Santok. Propozycją 

Komisji jest sukcesywne zwiększanie środków finansowych przeznaczanych na sport.  

 

Ad. 7 porządku obrad 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2017-2020. 
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Gminny Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2020 przedstawiła Pani Kierownik 

OPS Irena Dziubałtowska. 

Tekst programu stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Bezpieczeństwa Ireneusz Kucner przedstawił 

pozytywną opinię do uchwały.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie: 

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

wstrzymujący. 

Obecnych na sesji: 11 radnych. 

(Radny Radosław Wawrzyniak był nieobecny podczas głosowania) 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXII/247/17 stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 8 porządku obrad 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020. 

 

Gminny Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na lata 2017-2020 przedstawiła Pani Kierownik OPS Irena Dziubałtowska. 

Tekst programu stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Bezpieczeństwa Ireneusz Kucner przedstawił 

pozytywną opinię do uchwały.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie: 

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

wstrzymujący. 

Obecnych na sesji: 11 radnych. 

(Radny Radosław Wawrzyniak był nieobecny podczas głosowania) 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXII/248/17 stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 9 porządku obrad 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego 

z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą.  

 

Uchwałę omówił Sekretarz Gminy. 

 

Rada Powiatu uchwałą z 2007 roku postawiła  w stan likwidacji Samodzielny Zakład Opieki 

Zdrowotnej określając termin zakończenia likwidacji na koniec grudnia 2017 roku. Niestety z 
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tego względu, iż Powiat nie może wziąć na siebie zobowiązania, które jeszcze pozostało do 

spłacenia, ponieważ zaciągnął pożyczkę na spłatę wierzycieli szpitala, konieczne jest 

przedłużenie likwidacji. Ustawa mówi o tym, iż uchwały o likwidacji lub jej zmianach 

wymagają opinii  organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego na terenie 

których działa dana placówka służby zdrowia. Szpital w Kostrzynie ma poziom referencji 

szpitala powiatowego w związku z tym wszystkie samorządy na terenie powiatu 

gorzowskiego są proszone o zaopiniowanie uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię do uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji  Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański przedstawił 

pozytywną opinię do uchwały. Wrażoną stosunkiem głosów 4 za, 1 przeciw, 0 

wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Bezpieczeństwa Ireneusz Kucner przedstawił 

pozytywną opinię do uchwały. Wyrażoną stosunkiem głosów 2 za, 1 przeciw, 1 

wstrzymujący. 

 

Przewodniczący poddał uchwałę z dopiskiem „wyraża się pozytywną opinię” pod 

głosowanie: 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 10  za uchwałą, 1 przeciw, 0 

wstrzymujących. 

Obecnych na sesji: 11 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXII/249/17 stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 10 porządku obrad 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo. 

(dz. o nr ewidencyjnym 840/1) 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska, która poinformowała, iż 

nadanie nazwy ulicy następuje na wniosek współwłaścicieli działki, którzy zaproponowali 

nazwę ul. Malinowa. Działka nr 840/1 jest drogą wewnętrzną prywatną.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię do uchwały. Przewodniczący poinformował, iż Komisja miała 

jedną uwagę, mianowicie czy nie będzie problemu z myleniem adresów, ponieważ ul. 

Malinowa jest również w Wawrowie.  

 

Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie: 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 11 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących. 

Obecnych na sesji: 11 radnych. 
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Tekst jednolity uchwały nr XXXII/250/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 11 porządku obrad 

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 

Wawrów.  

(dz. nr ewidencyjny 135/205) 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska, która poinformowała, iż 

sprzedaż nastąpi w formie przetargu. Jest to działka o numerze ewidencyjnym 135/205 o 

powierzchni 0,0824 ha. Działka jest położona na byłym osiedlu popegeerowskim i jest 

problemowa, ponieważ wyrzucane są na niej śmieci. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię do uchwały. 

 

Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie: 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 11 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących. 

Obecnych na sesji: 11 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXII/251/17 stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 12 porządku obrad 

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej 

w miejscowości Kostrzyn nad Odrą.  

(dz. nr ewidencyjny 321/20) 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska, która poinformowała, iż 

uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zbycie w formie przetargu udziału w wysokości 

500/3224 w nieruchomości zabudowanej fundamentami budynku położonej w Kostrzynie nad 

Odrą o nr ewidencyjnym 321/20 o powierzchni 800 m
2
. Gmina udział w nieruchomości 

nabyła w formie spadku.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię do uchwały. 

 

Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie: 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 11 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących. 

Obecnych na sesji 11 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXII/252/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 13 porządku obrad 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 
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(dz. nr ewidencyjny 404 w miejscowości Janczewo) 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska, która poinformowała, iż 

przedmiotowa nieruchomość do tej pory dzierżawiona jest przez rolnika, który złożył wniosek 

o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię do uchwały. 

 

Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie: 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 11 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących. 

Obecnych na sesji 11 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXII/253/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 14 porządku obrad 

Projekt uchwały w sprawie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

z terenu Gminy Santok na lata 2017-2032-aktualizacja”. 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska, która poinformowała, iż 

coroczne przedkładanie aktualizacji programu jest wymagane przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska, ponieważ w programie m.in. zmienia się ilość azbestu na terenie gminy 

i każda aktualizacja musi być zatwierdzona uchwałą Rady Gminy.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię do uchwały. 

 

Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie: 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 11 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących. 

Obecnych na sesji 11 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXII/254/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 15 porządku obrad 

Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Santok. 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska, która przedstawiła 

zmiany, które zostaną wprowadzone niniejszą uchwałą do regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie gminy Santok. 

 

Sekretarz Gminy oznajmił, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku każde powołanie regulaminu jak i wprowadzenie zmian do regulaminu 
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wymaga opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (dalej jako PPIS). Taką 

opinię Powiatowy Inspektor przedłożył i pozytywnie zaopiniował propozycje 2 zmian, do 3 

zmiany dotyczącej odpadów biodegradowalnych zasugerował żeby ich odbiór na terenach 

wiejskich odbywał się tak samo jak na terenach miejskich w okresie letnim. Wprowadzenie 

zapisu, który sugeruje PPIS  wiąże się z wyższymi kosztami. PPIS przedkłada opinię, która 

nie jest wiążąca dla Rady, ponieważ nie jest uzgodnieniem. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię do uchwały. Przewodniczący poinformował, że na posiedzeniu 

dnia 29 maja 2017 r. Komisja wypracowała stanowisko, aby zmienić treść §11 ust. 4 pkt 1 na 

„w okresie od 1 kwietnia do 31 października na całym obszarze – raz w tygodniu” co sugeruje 

również PPIS. Natomiast na dzisiejszym (1 czerwca 2017r.) posiedzeniu przed Sesją Komisja 

wycofała się z tego stanowiska. Przewodniczący wnioskował, o to aby zmienić częstotliwość 

wywozu odpadów biodegradowalnych (raz na tydzień) w zabudowie wielorodzinnej jednak 

Komisja wniosku nie uwzględniła. 

 

Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie: 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 10 za uchwałą, 1 przeciw, 0 

wstrzymujących. 

Obecnych na sesji 11 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXII/255/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 16 porządku obrad 

Projekt uchwały 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 do uchwały. 

 

Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie: 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 11 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących. 

Obecnych na sesji 11 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXII/256/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 17 porządku obrad 

Interpelacje i zapytania radnych. 

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

 

Ad. 18 porządku obrad 

Informacje i wolne wnioski. 
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Przewodniczący Rady odczytał odpowiedz na interpelacje Radnego Arkadiusza Witczaka 

zgłoszoną na Sesji dnia 26 kwietnia 2017r. 

Treść pisma stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy Przewodniczący otrzymał informację 

o podjęciu działań odnośnie interpelacji Radnego Arkadiusza Witczaka przez Radnego 

Wojewódzkiego.  

 

Przewodniczący Rady udzielił odpowiedzi, iż nie otrzymał takiej informacji.  

 

Radna Krystyna Rajczyk poinformowała, iż od dnia 1 czerwca jako sołtys nie będzie kosiła 

z funduszy sołeckich działek wojewódzkich i powiatowych. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu dzisiejszym (1.06.2017r.) otrzymał pismo  

od Kornela Morawieckiego – Poseł na Sejm RP.  

Treść pisma stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pani Sołtys Wsi Janczewo Krystyna Podsiadło poprosiła o otrzymywanie map z nowymi 

nazwami ulic.  

 

Sekretarz zobowiązał się do przesyłania uchwał z mapkami Sołtysom wsi, w których 

nadawane są nazwy ulic. Sekretarz zwrócił się z prośbą do Pani Sołtys z Janczewo, aby na 

najbliższym zebraniu wiejskim poruszyć temat kompleksowego nadania nazw ulic na terenie 

Janczewa w celu uporządkowania numeracji nieruchomości.  

 

Sołtys Wsi Płomykowo Grzegorz Jatczak poprosił o wykaszanie traw oraz ustawienie tablic 

kierunkowych.  

 

Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska poinformowała, iż tablice zostały już 

zgłoszone. Koszą pracownicy CIS, jednak nie ma nikogo z Płomykowa. Wszystkie 

miejscowości są sukcesywnie wykaszane.   

 

Radny Jerzy Stępień oznajmił, że kiedyś było tak, że Rada Sołecka opiniowała uchwały o 

nadanie nazw ulic. 

 

Sekretarz Gminy poinformował, że nadawanie nazw ulic należy do wyłącznej kompetencji 

Rady Gminy. Każda podejmowana uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy będzie 

przekazywana właściwemu Sołtysowi.  

 

Radny Ireneusz Kucner zaprosił wszystkich obecnych oraz mieszkańców gminy na „Festyn 

Rodziny”, który odbędzie się 1 lipca 2017r. w Starym Polichnie.  

 

Właściciel firmy Edward Podsiadło „Mechanika Pojazdowa” zwrócił się do Rady z 

prośbą o pomoc w formie zwolnienia (przez okres 3 lat) lub obniżenia podatku od 
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nieruchomości wykorzystywanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej w związku 

z trudną sytuacją finansową, w której aktualnie się znajduje.  

 

Sekretarz Gminy poinformował, iż Rada jako organ stanowiący może wprowadzać 

zwolnienia podatkowe przedmiotowe, ale nie może wprowadzać zwolnień podmiotowych. 

Natomiast w kwestii zaległości podatkowych Rada nie ma żadnych kompetencji, ponieważ 

jest to wyłączna kompetencja organu wykonawczego – Wójta. Wójt badając sytuację 

majątkową wnioskodawcy, może podjąć decyzję o częściowym lub całkowitym umorzeniu 

zaległości podatkowych.  

 

Przewodniczący Rady oznajmił, że Radni temat powinni przemyśleć, a dalsze rozmowy w 

tej kwestii powinny być prowadzone z Wójtem i Urzędnikami w celu wypracowania 

kompromisu oraz pomocy.  

 

Wójt poinformował, iż w Urzędzie jest referat zajmujący się podatkami i wszystkie wnioski o 

umorzenie są dogłębnie analizowane przed podjęciem decyzji. Wójt rozumie, iż podatek 

uiszczany przez podatnika jest dla niego dużym obciążeniem, jednak wszystkie podatki, które 

wpływają do gminy są odpowiedzialnością Wójta za funkcjonowanie gminy, dlatego należy 

to robić rozważnie.   

 

Radny Radosław Wawrzyniak oznajmił, że rozumie sytuacje wnioskodawcy i podchodząc 

do sprawy jednostkowo jest to tragedia, jednak należy również spojrzeć z innej strony, gdyż 

nie można oceniać sprawy wyłącznie przez pryzmat emocji i jednej osoby. W gminie są 

osoby ubogie, które ostanie grosze przeznaczają na podatek.  

 

Sekretarz Gminy  oznajmił, że ludzie stają w trudnych życiowych sytuacjach z różnych 

powodów, co nie oznacza, iż nie należy szukać rozwiązań i wsparcia. Gmina działa w 

granicach prawa, a Wójt zawsze reprezentuje postawę otwarcia do współpracy i rozmowy.  

 

Przewodniczący Gminy oznajmił, iż jeżeli dojdzie do spotkania w omawianej sprawie to 

chce w nim uczestniczyć. 

 

Wójt poinformował, iż jest otwarty na szukanie rozwiązania, jednak wnioskodawca musi 

przedstawić wszelkie dokumenty potwierdzające trudną sytuację finansową.  

 

Ad. 19 porządku obrad 

Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Santok.  

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 15
00

 Przewodniczący Rady zamknął 

obrady XXXII Sesji.  

 

Protokolant        Przewodniczący Rady Gminy  

 

Joanna Krystosik        Damian Kochmański 

 


