
Protokół XXXIII/2017 

z XXXIII Sesji Rady Gminy 

S a n t o k 

29 czerwca 2017r. 
 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Sprawozdanie z działalności FOPDHiZS za 2016r, sprawozdanie finansowe oraz 

bilans Fundacji. 

6. Informacja z realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego gminy w tym 

ochrona przeciwpożarowa, działania Policji oraz Obrony Cywilnej. 

7. Uchwała w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie 

„Dolina Warty i Dolnej Noteci” (projekt 1). 

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

2). 

9. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 

2017-2025 (projekt 3). 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Informacje i wolne wnioski. 

12. Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Santok. 
 

Ad. 1 porządku obrad 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 

Otwarcia XXXIII Sesji Rady Gminy Santok o godz. 10
20

 dokonał Przewodniczący Rady 

Gminy Santok Damian Kochmański stwierdzając, że skład Rady na dzisiejszym 

posiedzeniu wynosi 12 radnych (nieobecny Radny Tomasz Helicki, Radna Renata Nowosad 

oraz Radny Arkadiusz Witczak) 

Lista obecności radnych i gości zaproszonych w załączniku do protokołu. 

 

Ad. 2 porządku obrad 

Ustalenie porządku obrad 

 

Skarbnik Gminy poinformował, iż Wójt wnosi o wprowadzenie  do porządku obrad dwóch 

uchwał w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad uchwałę w 

sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu (projekt 4) jako punkt 10 

porządku obrad.  

 

Rada poprzez głosowanie wprowadziła do porządku obrad uchwałę – jednogłośnie 12 

głosami za. 

 

http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/projekt_1.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/projekt_2.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/projekt_2.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/projekt_3.pdf


Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad uchwałę w 

sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu (projekt 5) jako punkt 11 

porządku obrad.  

 

Rada poprzez głosowanie wprowadziła do porządku obrad uchwałę – jednogłośnie 12 

głosami za. 

 

Przewodniczący Rady odczytał cały porządek obrad ze zmianami: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Sprawozdanie z działalności FOPDHiZS za 2016r., sprawozdanie finansowe oraz 

bilans Fundacji. 

6. Informacja z realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego gminy w tym 

ochrona przeciwpożarowa, działania Policji oraz Obrony Cywilnej. 

7. Uchwała w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie 

„Dolina Warty i Dolnej Noteci” (projekt 1). 

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

2). 

9. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 

2017-2025 (projekt 3). 

10. Uchwała w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu 

(projekt 4). 

11. Uchwała w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu 

(projekt 5). 

12. Interpelacje i zapytania radnych. 

13. Informacje i wolne wnioski. 

14. Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Rada przyjęła odczytany porządek obrad jednogłośnie - 12 głosami za. 

 

Ad. 3 porządku obrad 

Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Rada przyjęła protokół z XXXII Sesji Rady Gminy głosami: 12 za, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących. Obecnych na sesji 12 radnych. 

 

Ad. 4 porządku obrad 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

Wójt złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnej w tym: 

 2 czerwca – odbyła się w Wawrowie „Przedszkoliada” zorganizowana przez 

Dyrektorów Przedszkoli; 

 2 czerwca – Dzień Dziecka w Lipkach Wielkich; 

 3 czerwca – 70-lecie Szkoły oraz obchody Dnia Dziecka w Janczewie, Wójt złożył 

podziękowania Pani Elżbiecie Dziedkowiak, Pani Dyrektor Kochmańskiej, 

http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/projekt_1.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/projekt_2.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/projekt_2.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/projekt_3.pdf


Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Agnieszce Kuźma, Pani Sołtys oraz Paniom z 

KGW w  Janczewie;  

 3 czerwca- Dzień Dziecka organizowany przez Panią Sołtys i Radę Sołecką w 

Wawrowie; 

 6 czerwca – wizyta Pana Sińkowskiego - archeologa oraz Pani Zamelskiej-Mączak  w 

związku z prowadzonymi na grodzisku badaniami archeologicznymi; 

 10 czerwca – Dni Grodu Santok, Wójt złożył podziękowania Sekretarzowi Gminy 

odpowiedzialnemu za organizację, pracownikom Urzędu, Dyrektorom Szkół, 

Sołtysom i wszystkim mieszkańcom biorącym udział w korowodzie; 

 11 czerwca – odbyła się „Janczewska 10”, Wójt złożył podziękowania Pani Sołtys 

Janczewa oraz Panu Michałowi Myszkowskiemu za organizację; 

 13 czerwca – IV Festiwal Piosenki w Szkole w Lipkach Wielkich 

 17 czerwca – przekazanie wozu strażackiego dla jednostki OSP w Janczewie, Wójt 

złożył podziękowania dla Pana Wiesława Zauera, Druhów ochotników oraz Z-cy 

Komendanta Miejskiego PSP; 

 17 czerwca – rozpoczęcie sezonu wodniackiego; 

 19 czerwca – zakończenie roku przedszkolnego w Santoku; 

 21 czerwca – wizyta Marszałka Romualda Gawlika;  

 22 czerwca – odbiór drogi w Gralewie; 

 22 czerwca – zakończenie roku przedszkolnego w Lipkach Wielkich; 

 23 czerwca –  uczestnictwo w zakończeniu roku szkolnego  w Szkole w  Lipkach 

Wielkich, Santoku i Janczewie; 

 23 czerwca – udział w mszy z okazji 210 rocznicy powstania Górek Santockich 

 24 czerwca – wizyta w gminie partnerskiej Gusow-Platkow;  

 24 czerwca – rozpoczęcie sezonu letniego przez Koło Gospodyń Wiejskich w 

Santoku, Wójt złożył podziękowania Pani Sołtys oraz Radzie Sołeckiej Santoka oraz 

Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Santoku. 

 

Ponadto Wójt poinformował: 

 30 czerwca odbędzie się spotkanie w Rüdersdorf w sprawie zbliżających się projektów  

w ramach interregu; 

 Wójt zaprosił wszystkich obecnych na „Polichniankę”, która odbędzie się 1 lipca 

 Zrealizowano inwestycje: 

- zakup samochodu strażackiego, 

- budowa drogi gminnej w Gralewie, 

 inwestycje w trakcie realizacji: 

- termomodernizacja Przedszkola w Santoku, 

- termomodernizacja Przedszkola w Lipkach Wielkich, 

- termomodernizacja Szkoły w Wawrowie, 

- modernizacja drogi Janczewo - Czechów 

Łącznie na ten moment kwota inwestycji wynosi  6 470 000 zł 

 inwestycje w trybie przetargowym: 

- remont sali wiejskiej w Gralewie i Starym Polichnie; 



- budowa szatni w Starym Polichnie,   

 inwestycje na etapie przygotowania przetargów: 

- budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Gralewie, 

- remont sali w Czechowie, 

- siłownia zewnętrzna w Wawrowie, 

- budowa kanalizacji w Lipkach Wielkich, 

- budowa remizy strażackiej w Lipkach Wielkich, 

Wymienione inwestycje kumulują środki w wysokości 14 700 000 zł, 

 złożony został do Urzędu Marszałkowskiego projekt na budowę ścieżki rowerowej 

Stare Polichno – Santok, gdzie można pozyskać duże środki i wykorzystać również na 

budowę ciągu pieszo-rowerowego na os. Bermudy oraz modernizację ścieżki 

rowerowej między Czechowem, a Górkami, 

 do 15 lipca zostaną złożone wnioski dotyczące rewitalizacji Santoka, 

 do 30 czerwca zostaną złożone wnioski o dofinansowanie imprez do Euroregionu, 

 w połowie lipca ma rozstrzygnąć się konkurs dotyczący budowy „Mariny”, 

 we wrześniu ma być rozstrzygnięcie konkursu dotyczącego modernizacji Szkoły w 

Janczewie. 

 

Ad. 5 porządku obrad 

Sprawozdanie z działalności FOPDHiZS za 2016r, sprawozdanie finansowe oraz bilans 

Fundacji. 

Sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe oraz bilans Fundacji omówił Prezes 

Fundacji Stanisław Tokarski. 

 

Tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Prezes Fundacji Stanisław Tokarski ponadto poinformował, między innymi, że na str. 6 w 

punkcie 10 jest zapis „Zalecenia pokontrolne zostały wykonane” jest to zapis błędny, gdyż 

zaleceń pokontrolnych nie było. 

Zarząd Fundacji postanowił przeznaczać majątek Fundacji na cele statutowe. Prezes dodał, że 

Fundacja planuje przeprowadzenie remontu dachu Kościoła w Nowym Polichnie, utworzenie 

skansenu historycznego w starej remizie strażackiej w Lipkach Wielkich oraz jeżeli będzie to 

możliwe przystąpienie do zagospodarowania terenów przy stawach w Wawrowie, Lipkach 

Wielkich i Janczewie. Prezes Fundacji poinformował, że będzie się starał o pozyskanie 

środków unijnych na realizowanie działalności statutowej. 

Są podmioty zainteresowane kupnem wyrobiska w żwirowni. Fundacja chce, aby wyrobisko 

zostało wykorzystane przez kupujący podmiot na cel, który przyniesie korzyści mieszkańcom 

gminy, dlatego nie zostanie sprzedane podmiotom prywatnym. Podmiotami 

zainteresowanymi kupnem gruntów żwirowni są: 

 Wojewódzki Związek Łowiecki – na terenie gruntów żwirowni planują zbudować 

strzelnice myśliwskie, 

 KS Stal Gorzów – na terenie gruntów żwirowni planują zbudować tor crossowy. 

 



Radny Jerzy Stępień Członek Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa przedstawił 

pozytywną opinię komisji wyrażoną stosunkiem głosów: 2 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański przedstawił 

pozytywną opinię Komisji wyrażoną stosunkiem głosów 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 1 

osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa Ireneusz Kucner przedstawił 

pozytywną opinię Komisji wyrażoną stosunkiem głosów 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że na Komisji Budżetu 2 głosy „za” należały do 

Członków Zarządu Fundacji.  Radna poinformowała, że z rachunku zysku i strat wynika, że 

żwirownia przynosi straty, natomiast dodatkowe dochody wnikające z dzierżawy gruntów to 

jest 16 tyś. zł, braki w działalności żwirowni zostały ukryte w odpłatnościach za dzierżawę. 

Zarząd Fundacji nie ma zapisanej w statucie działalności polegającej na prowadzeniu 

dzierżawy i aby mieć na to pozwolenie, musi mieć zgodę fundatora, której nie ma. Fundacja 

nie ma również zgody fundatora na sprzedaż gruntów. Ustawa o fundacji mówi, że podjęcie 

działalności nieprzewidzianej w statucie  wymaga uprzedniej zmiany  statutu, która musi 

zostać wpisana do KRS. Radna od kilku lat prosi o zmiany w statucie, a Fundator oraz Zarząd 

nic w tej materii nie robią. Radna zauważa, że działalność statutowa, która powinna być 

podstawowym celem Fundacji  jest znikoma, ponieważ wynosi 250 zł. Z funduszu 

wypracowanego przez Fundację 58% środków przeznaczonych jest na wydatki 

administracyjne, 49% przeznacza się na wydatki związane z istnieniem i pracą żwirowni. 

Fundacja nie prowadzi działalności statutowej, a jedynie działalność gospodarczą, która jest 

fasadą do tego by pobierać pożytki przez Zarząd.  

Radna ze względu na to, iż ustawa o rachunkowości mówi, że aby można było przyjąć bilans 

Fundacji musi być uchwała wniosła, aby zamiast przyjmowania sprawozdania była podjęta 

uchwała o przyjęciu, bądź nieprzyjęciu sprawozdania i bilansu. Ponadto § 15 nowego statutu 

Gminy mówi, że Rada nie może tworzyć zapisów w porządku obrad takich jak „sprawozdanie”, czy 

„informacja” ponieważ, Rada wyraża swoją wolę w sprawach należących do jej kompetencji 

w formie: uchwał - gdy wola Rady Gminy rodzi skutki prawne, a w tym określonym przypadku rodzi 

skutki prawne , stanowisk - gdy wola Rady Gminy nie rodzi skutków prawnych. W przypadku 

Fundacji musi być podjęta uchwała.  

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż Prezes Fundacji powiedział o 25 latach działalności 

Fundacji. Radny brał udział w tworzeniu Fundacji i uczestniczył w pracy fundacji, kiedy jej 

rozwój był potężny. Fundacja przekazała wiele pieniędzy na remonty obiektów sakralnych z 

terenu Gminy Santok. Radny uważa, że tak transparentnie i przejrzyście żadna z wielu 

organizacji nie przedstawia sprawozdania dotyczącego działalności tej organizacji. Do tej 

pory nikt nie podważył działalności Fundacji. Radna Irena Furmańska złożyła zawiadomienia 

do Ministerstw, wielu organizacji rządowych i sądowniczych. Radny oznajmił, iż nie 

wpłynęło żadne  zawiadomienie o nieprawidłowościach działalności Fundacji od wskazanych 

instytucji. Propozycje Radnej Ireny Furmańskiej nie służą mieszkańcom i gminie. Koszty 



wykazane w sprawozdaniu są kosztami znikomymi, gdyż Prezes Fundacji wiele zadań 

wykonuje sam i dojeżdżając do żwirowni nawet kilkukrotnie w ciągu dnia, ponosi koszty 

transportu. Radny wniósł o nieprzyjmowanie sprawozdania uchwałą, ponieważ nie wynika to 

ze statutu Fundacji. 

 

Radna Irena Furmańska w odpowiedzi na wypowiedz Przedmówcy poinformowała, iż nie 

pisała do Ministerstw. Radna oznajmiła, iż ustawa o rachunkowości mówi wyraźnie kiedy 

podejmowana jest uchwała Fundatora. Ponadto przedłożony bilans nie został sprawdzony 

przez nikogo i podpisany jedynie przez Zarząd Fundacji. Radna przypomniała, że Pani 

Mecenas powiedziała na którejś z Sesji, że Radni w sumieniu muszą zdecydować, czy 

zatwierdzą bilans.  

 

Prezes Fundacji Stanisław Tokarski oznajmił, iż Radna Irena Furmańska powiadamiała 

różne instytucje, a teraz wciąga w tą sprawę Radę Gminy. Fundacja działa na statucie, który 

jest ważny i został zatwierdzony przez Sąd.  W statucie jest zapis, iż Fundacja uzyskuje 

dochody ze swojego majątku. Sprawozdanie jest wysyłane do Urzędu Skarbowego, 

Ministerstwa Środowiska oraz KRS i jeżeli jest w nim wskazany zysk Fundacji  to nie jest on 

„wyssany z palca” jak twierdzi Radna Irena Furmańska. Fundacja działa zgodnie z prawem, a 

statut na którym działa nie był przyjmowany przez Radę Gminy i nie musiał być, według 

wówczas obowiązujących przepisów. Zarząd oraz Księgowa, która sporządzała bilans są za 

niego odpowiedzialni. Przyjęcie sprawozdania przez Radę Gminy nie wywołuje skutków 

prawnych. 

 

Radna Irena Furmańska odniosła się do wypowiedzi Przedmówcy odnośnie tego, iż statut 

przyjmuje Sąd, a Rada nie musi przyjmować statutu Fundacji i oznajmiła, że w dacie 

powstania Fundacji obowiązywała i nadal obowiązuje ustawa z 6 kwietnia 1984 roku o 

fundacjach, która w art. 5 mówi, że „Fundator ustala statut tej Fundacji…”, czyli nie jest 

prawdą, że statut ustala Sąd i Rada Gminy nic do tego nie ma. 

 

Radny Tomasz Skrobański złożył wniosek o zamknięcie dyskusji. 

 

Radna Irena Furmańska poprosiła, aby przewodniczący formułując jej wniosek przedstawił 

również podstawę, na której go oparła. 

 

Przewodniczący Rady oznajmił, iż Radna Irena Furmańska oparła swój wniosek o ustawę o 

rachunkowości oraz obowiązujący Statut Gminy. Przewodniczący poinformował, iż w dniu 

wczorajszym (28.06.2017r.) rozmawiał z Panią Mecenas, która oznajmiła, że Rada Gminy 

może zająć się omawianą kwestią w formie uchwały, ale nie musi, decyzja należy do Rady. 

Przewodniczący poinformował, iż taka uchwała  jest przygotowana i odczytał jej treść.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, dlaczego na Sesji nie jest obecna Pani 

Mecenas. 

 



Przewodniczący Rady udzielił odpowiedzi, że Pani Mecenas nie miała możliwości 

uczestniczyć na Sesji w dniu dzisiejszym. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że jeżeli Pani Mecenas nie mogła uczestniczyć w Sesji 

to powinna przedstawić opinię prawną na piśmie, a Przewodniczący Rady powinien tego 

dopilnować. Radna zwrócił uwagę, iż w odczytanej treści uchwały przez Przewodniczącego 

jest mowa o ustawie o rachunkowości, o którą opierała swój wniosek. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie  wniosek Radnej Ireny Furmańskiej.  

Rada w drodze głosowania nie uwzględniła wniosku głosami: 2 za, 4 przeciw, 6 

wstrzymujących. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zapytała jakie skutki prawne wywołały pisma złożone przez 

Radna Irenę Furmańską. 

 

Prezes Fundacji Stanisław Tokarski poinformował, iż na prośbę instytucji przedkładane 

były wskazane dokumenty i na dzień dzisiejszy żadnych skutków to nie wywołało. 

 

Radna Irena Furmańska zgodnie z ustawą o fundacjach, jeżeli są zastrzeżenia do 

działalności Fundacji obywatele mają prawo złożyć informację do Starosty lub do właściwego 

Ministerstwa. Radna złożyła zawiadomienie do Ministerstwa Środowiska i efekt jest taki, że 

Ministerstwo Środowiska czeka na bilans i jeżeli będzie on dalej minusowy zajmą się tą 

sprawą. Radna prosi, aby nie artykułować, że wysyła pisma do innych instytucji.  

 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę  (11
30

 – 11
55

) 

(Radna Irena Furmańska i Radny Piotr Goławski opuścili obrady Sesji) 

 

Ad. 6 porządku obrad 

Informacja z realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego gminy w tym ochrona 

przeciwpożarowa, działania Policji oraz Obrony Cywilnej. 

 

Tekst informacji przygotowanej przez Komendanta Gminnego Huberta Żurawskiego 

oraz Podinsp. ds. Obronnych Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej oraz OSP 

Tomasza Karpińskiego stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski  

poinformował, iż Komisja w dniu 23 czerwca 2017r. zapoznała się z informacją w zakresie 

bezpieczeństwa publicznego gminy w tym ochrony przeciwpożarowej. Dokonano analizy 

stanu jednostek OSP pod względem bezpieczeństwa oraz realizacji wydatków poniesionych w 

roku budżetowym 2016.   

Informacja pisemna stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i  Bezpieczeństwa Ireneusz Kucner poinformował, 

że 26 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa na którym 



omówiono bezpieczeństwo w zakresie stanu dróg na terenie gminy. Informacje o 

bezpieczeństwie na drogach przedstawił Referat Rozwoju Gospodarczego.  

 

Komendant II Komisariatu Policji Mariusz Wojtuściszyn przedstawił informację w 

zakresie bezpieczeństwa na terenie Gminy Santok. 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu.   

 

Radna Krystyna Rajczyk zapytała, kiedy zostanie  przydzielony drugi dzielnicowy dla 

Gminy Santok.  

 

Komendant II Komisariatu Policji Mariusz Wojtuściszyn oznajmił, iż nie odpowie na 

zadane pytanie, ponieważ nie jest właściwym Komendantem do spraw kadrowych.  

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, że przedstawiona na Sesji informacja, powinna być 

przedstawiona na Komisji.  

 

Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i  Bezpieczeństwa Ireneusz Kucner poprosił, aby    

w przyszłym roku sprawozdanie było przekazywane w formie pisemnej, jeżeli chodzi             

o statystyki. 

 

Z-ca Wójta wyraził zdanie, iż niezrozumiałym dla Niego jest to, że na czas imprez 

organizowanych w innych miastach zabiera się dzielnicowego z terenu gminy mimo, że jest 

tylko jeden dzielnicowy i nie wyznacza się osoby na zastępstwo. 

 

Komendant II Komisariatu Policji Mariusz Wojtuściszyn oznajmił, iż rozumie zgłaszane 

problemy i jest za tym aby drugi dzielnicowy był, niestety nie jest On osobą decyzyjną,     

lecz cały czas stara się o to, aby pozyskać drugiego dzielnicowego. 

 

Przewodniczący Rady oznajmił, iż jeżeli jest potrzeba ponownego podjęcia tematyki przez 

Komisję w oparciu o przedłożone sprawozdanie, Przewodniczący proponuje zwrócić się do 

Przewodniczącego Komisji z prośbą o zwołanie kolejnego posiedzenia.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 
poinformował, iż do tej pory statystyki i informacja w formie pisemnej była przekazywana 

Radnym przed posiedzeniem Rady Gminy i było to dobrym rozwiązaniem, ponieważ Radni 

mogli się przygotować i podjąć działania w stosunku do Komendy. Radny oznajmił, że 

brakuje w sprawozdaniu analiz takich jak: ile było kradzieży, jakie miejscowości są 

zagrożone wypadkami oraz kolizjami drogowymi.  

 

Z-ca Wójta oznajmił, że osobiści ocenia prace dzielnicowego bardzo dobrze, ponieważ widać 

jego starania i jest bardzo skuteczny oraz zwrócił się z pytaniem, kto jest władny do 

rozwiązania problemów związanych z obsadą stanowiska dzielnicowego.  

 

Komendant II Komisariatu Policji Mariusz Wojtuściszyn odpowiedział, że za Sprawy 

Kadrowe odpowiada Komendant Miejski Policji. 

 



Sekretarz Gminy podziękował Komendantowi za współpracę, która układa się bardzo 

dobrze.  

 

Przewodniczący Rady podziękował Komendantowi za przybycie i uczestnictwo w Sesji oraz 

oznajmił, że Komisja ds. Rodziny i Bezpieczeństwa mogłaby opracować punkty określające 

zakres żądanych informacji na temat bezpieczeństwa związanego z pracą policji. 

Przewodniczący rozumie prośbę Radnego Stanisława Tokarskiego odnośnie wskazania miejsc 

na których jest zagrożenie wypadków, ponieważ stanowiłoby to materiał do działania, 

polegającego na wskazaniu właściwej osobie czy instytucji miejsca, w którym należy 

poprawić stan nawierzchni, czy ustawić odpowiednie oznakowanie.   

 

Ad. 7 porządku obrad 

Uchwała w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego 

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

Noteci”. 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik KGKROŚ Halina Garczyńska, która przedstawiła różnicę w 

stosunku do poprzedniej wersji uchwały, które opisane są w uzasadnieniu przedmiotowej 

uchwały.  

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: 10 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących. Obecnych na sesji 10 radnych.   

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXIII/257/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8 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:  

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

wstrzymujących. Obecnych na sesji 10 radnych.   

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXIII/258/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9 porządku obrad 

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2017-

2025. 

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy, który poinformował, że zmiana dostosowuje WPF do 

wprowadzonych zmian w budżecie. 

 



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: 9 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących. Obecnych na sesji 9 radnych.   

(Radna Krystyna Rajczyk była nieobecna podczas głosowania). 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXIII/259/17 stanowi załącznik do protokołu 

 

 

Ad. 10 porządku obrad 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy.  

 

Uchwała dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na  zadanie pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Janczewo-Czechów” w wysokości 

724 238, 43 zł. Inwestycja jest już realizowana, jednak w toku prowadzonych prac okazało 

się, że należy wymienić podbudowę na pewnym odcinku, gdyż są tam śmieci, które należy 

wywieźć i uzupełnić kruszywem o odpowiedniej gęstości i twardości. 

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

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, skąd wzięły się śmieci w gruncie. 

 

Sekretarz Gminy udzielił odpowiedzi, że przy korytowaniu drogi okazało się, że wzdłuż 

wąwozu był rów, który zasypany śmieciami. Inspektor nadzoru doszedł do wniosku, że 

pozostawienie tego spowoduje, iż droga w tym miejscu może się załamywać.   

  

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 XXXIII/260/17 stanowi załącznik do protokołu 

 

 

Ad. 11 porządku obrad 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy.  

 

Uchwała dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na opracowanie 

dokumentacji dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku od 

skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 158 do skrzyżowania z drogą gminną nr 004675F (dz. 

nr 202) w miejscowości Wawrów”  w wysokości 23 985 zł.  

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

 

Radny Tomasz Skrobański opuścił obrady Sesji (godz. 13
35

). 

 



Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy przy budowie drogi planowana jest 

również budowa chodnika oraz czy dobrym pomysłem jest podejmowanie tej inwestycji w 

danym czasie, ponieważ przy drodze budują się ludzie, którzy podłączają media co będzie 

powodowało niszczenie asfaltu tak jak dzieje się w przypadku ul. Sadowej.  

 

Skarbnik Gminy oznajmił, iż trudno wybrać właściwy moment na taką inwestycję, ponieważ 

w każdej miejscowości i przy każdej drodze powstają nowe budynki, więc gdy czekać, aż 

wybudują się wszyscy, którzy chcą się w danym miejscu wybudować to taka droga nie 

powstałaby nigdy. Ponadto budowa drogi podniesie standard i wzrośnie zainteresowanie 

potencjalnych nowych inwestorów i mieszkańców Wawrowa. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski oznajmił, 

iż zgadza się z wypowiedzią Skarbnika i drogi budowane są po to, aby budownictwo się 

rozwijało, a to czy będzie wybudowany chodnik zależy od projektanta i inwestora, czyli 

Gminy i Powiatu.  

 

Radny Radosław Wawrzyniak oznajmił, iż na dzień dzisiejszy są takie możliwości 

techniczne jak krety, przepusty mechaniczne, których użycie nie powoduje uszkodzeń drogi, 

jedynie należy inwestorów przypilnować i położyć na tę kwestie nacisk. Radny dodał, że 

chodnik jest rozwiązaniem komfortowym jednak należy się zastanowić, czy na dzień 

dzisiejszy gminę stać na to, aby robić chodniki w miejscach, gdzie być może za 10 lat będą 

osiedla. W ocenie Radnego zabezpieczenie pasa drogowego na potrzeby ewentualnej budowy 

chodnika w przyszłości na dzień dzisiejszy będzie dla gminy rozwiązaniem wystarczającym.  

 

Sekretarz Gminy poinformował, że budowana jest jedna schetynówka „Janczewo-

Czechów”, do której gmina dokłada ¼ kosztów. Jest to droga Powiatowa, ale gdyby gmina 

nie starała się o tę inwestycję to powiat nie zrealizowałby jej. Tym samym sposobem gmina 

chce zbudować drogę „Wawrów Dolny-Wawrów Górny”, należy pamiętać o tym, iż Powiat 

Gorzowski składa się z 7 gmin i każda z nich chce, aby schetynówka była realizowana na jej 

terenie. Sekretarz uważa, że w pierwszej kolejności najważniejsze jest dobre planowanie 

zjazdów i poprowadzenie drogi, ewentualną kwestią jest sprawa budowy ciągu pieszo-

jezdnego, jednak jest to inwestycja na termin późniejszy. Natomiast na pewno będzie to 

projektowane i uzgadniane z projektantem. Pas drogowy pozwala na budowę w przyszłości 

chodnika, czy ścieżki pieszo-rowerowej, natomiast przy zjeździe do drogi powiatowej jest on 

zwężony i w tym miejscu robi się problem. 

 

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.   

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXIII/261/17 stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad.12 porządku obrad 

Interpelacje i zapytania radnych. 

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

 

Radni nie zgłosili na sesji zapytań, w związku z czym Przewodniczący Rady przeszedł do 

kolejnego punktu porządku obrad. 

 

Ad. 13 porządku obrad 



Informacje i wolne wnioski. 

Przewodniczący Rady poinformował, iż: 

 wpłynęło pismo z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące naruszenia prawa 

związanego z podjęciem uchwały dotyczącej sprzeciwu wobec zmian dotyczących  

wyborów samorządowych – tekst pisma stanowi załącznik do protokołu, 

 Zarząd Dróg Wojewódzkich odpowiedział na interpelację Radnego Arkadiusza 

Witczaka - tekst pisma stanowi załącznik do protokołu, 

 RIO w Zielonej Górze po kontroli stworzyła wystąpienie pokontrolne – tekst pisma 

stanowi załącznik do protokołu. 

Wszystkie informacje zostały przekazane Radnym drogą elektroniczną. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak poinformował, iż Komisja Doraźna ds. Statutów Sołectw 

działa intensywnie i w przyszłym tygodniu ma zamiar zakończyć pracę. 

 

Z-ca Wójta życzył wszystkim obecnym udanych wakacji, odpoczynku i bezpiecznego 

powrotu do pracy.     

 

Ad. 14 porządku obrad 

Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 14
00

 Przewodniczący Rady zamknął 

obrady XXXII Sesji.  

 

Protokolant        Przewodniczący Rady Gminy  

 

Joanna Krystosik        Damian Kochmański 

 

 

 

 

 

 

 

 


