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Protokół XXXVII/2017 

z XXXVII Sesji Rady Gminy S a n t o k 

20 października 2017r. 

(Sesja zwołana została na wniosek Wójt Gminy Santok) 

 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2.  Przedstawienie porządku obrad.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2017. 

4. Stanowisko w sprawie priorytetowego potraktowania opracowania dokumentacji 

przedprojektowej na elektryfikację linii kolejowej nr 203. 

5. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Ad. 1 porządku obrad 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

Otwarcia XXXVII Sesji Rady Gminy Santok o godz. 10
05

 dokonał Przewodniczący Rady 

Gminy Santok Damian Kochmański stwierdzając, że skład Rady na dzisiejszym posiedzeniu 

wynosi 12 radnych (nieobecny Radny Piotr Goławski, Radny Tomasz Skrobański, i Radny 

Radosław Wołoszczuk).  

Lista obecności radnych i gości zaproszonych w załączniku do protokołu – w trakcie sesji 

podczas omawiania punktu 3 do obrad dołączył Radny Tomasz Skrobański. 

 

Ad. 2 porządku obrad 

Przedstawienie porządku obrad.  

 

Rada jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad jednogłośnie – 12 głosami za. 

 

Ad. 3 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2017. 

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy. 

 

Wójt oznajmił, iż zależy mu na tym, aby przetargi były rozstrzygnięte w roku bieżącym, 

ponieważ rozpoznawał rynek i wykonawcy mają zaplanowane roboty do sierpnia przyszłego 

roku i Wójt jest przekonany, że ceny w przyszłym roku będą jeszcze wyższe.  

 

Radny Tomasz Skrobański dołączył do obrad sesji (godz. 10
15

). Od tego momentu w sesji 

uczestniczyło 13 Radnych. 
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Radna Krystyna Rajczyk poprosiła o informację, jakie kwoty zostaną przeznaczone na 

remont dróg w Czechowie i w Lipkach Wielkich. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż: 

 na ul. Nową w Lipkach Wielkich przeznaczono kwotę 409 908 zł, 

 na ul. Lubelską w Lipkach Wielkich przeznaczono kwotę 328 000 zł, 

 na ul. Dębową w Czechowie przeznaczono kwotę 655 000 zł, 

 na ul. Widokową w  Czechowie przeznaczono kwotę 457 000 zł. 

 

Radny Stanisław Tokarski zwrócił się z pytaniem, czy w przedstawionych zmianach w 

budżecie jest ujęta kwota na remont ul. Widokowej. 

 

Skarbnik Gminy poinformował, że remont ul. Widokowej jest ujęty. 

 

Radny Stanisław Tokarski zwrócił się z pytaniem, na co są przeznaczone środki zabrane z 

inwestycji z działu gospodarki komunalnej. 

 

Skarbnik Gminy odpowiedział, że środki zostaną przeznaczone na budowę kanalizacji w 

Lipkach Wielkich, zadanie będzie realizowane, ponieważ gmina dostała dofinansowanie na tę 

inwestycję w kwocie 2 000 000 zł.  

 

Radny Tadeusz Boczula zwrócił uwagę, iż każdy z Radnych oraz Pan Wójt złożył deklaracje 

wyborcze, ale Radny uważa, że należy utrzymać wydatki budżetowe w gminie solidarnie i nie 

kreować poszczególnych miejscowości. Radny dodał, że został jeszcze rok kadencji 

wyborczej i będzie się domagał przedstawienia informacji, jak są realizowane wydatki 

inwestycyjne w poszczególnych miejscowościach. Ponadto Radny oznajmił, iż Lipki Wielkie 

są duże i obłożone, natomiast Radny podczas swojej działalności samorządowej nie spotkał 

się jeszcze, aby jedna miejscowość  taj jak Czechów w danym roku otrzymała tak dużo 

środków (ok. 1 200 000 zł). 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż dobrze, że Radny Tadeusz Boczula wspomniał o 

swojej działalności samorządowej, ponieważ Czechów poprzednio był omijany, ulice w 

Czechowie są piaszczyste i z każdej strony leci woda z piaskiem. 

 

Radny Arkadiusz Witczak oznajmił, iż solidarnie to nie znaczy równo, ponieważ wiele 

miejscowości było zaniedbywanych przez lata. W Lipkach Wielkich jest bardzo dużo ulic, 

które w większości nie są utwardzone. Miejscowość jest duża, a ulice są z czasów 

poniemieckich.  

 

Radny Radosław Wawrzyniak oznajmił, iż popiera zdanie Radnego Arkadiusza Witczaka i 

dodał, że w Lipkach Wielkich na wszystkie gminne drogi jest tylko jedna asfaltowa na 

odcinku ok. 300 m, a dróg gminnych w miejscowości jest kilka kilometrów. W żadnej wsi o 

zabudowie „dzielniczej” nie ma takich zaniedbań.  
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Wójt oznajmił, iż będzie podsumowanie i przedstawienie informacji, gdzie i jakie środki 

zostały przeznaczone. Według Wójta solidarność jest, natomiast w ostatnim roku kadencji 

należy zadbać o najmniejsze miejscowości, które najmniej z tej puli otrzymują.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, dlaczego w małych miejscowościach 

fundusz sołecki wynosi ok. 170 zł na mieszkańca, a w Wawrowie wynosi 17 zł.  

 

Wójt poinformował, iż mniejsze miejscowości sumarycznie i tak otrzymują  małą kwotę 

funduszu sołeckiego.  

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż Rada Gminy ma uprawnienia do podwyższenia 

funduszu sołeckiego. 

 

Wójt poinformował, że stwierdzenie Radnej Krystyny Rajczyk jest prawdą, ale wówczas 

mniejsze miejscowości nic by nie otrzymały. 

 

Radny Jerzy Stępień oznajmił, iż jeżeli są środki, a część zaplanowanych inwestycji nie da 

się zrealizować w bieżącym roku to można by było pochylić się nad tym i wyznaczyć jeszcze 

kilka dróg w gminie do remontu.  

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż nie zdawał sobie sprawy, że wypowiadając się w ten 

sposób o inwestycjach spowoduje, iż Radni zaprotestują lub przedstawią własny tok 

rozumowania, choć każdy ma do tego prawo. Radny oznajmił, iż nie był na sesji podczas 

której dzielone były środki na rewitalizację, ale z protokołu z Sesji wynika, że Radna Irena 

Furmańska  się sprzeciwiała.  

 

Radny Stanisław Tokarski oznajmił, iż podziela zdanie Radnego Jerzego Stępnia i uważa, 

że bardzo dobrze, że środki zaplanowane na inwestycje, które nie zostały zrealizowane 

zostaną przeznaczone na poszczególne miejscowości, gdzie występuje największa potrzeba     

i dobrze, aby w przyszłym roku również znalazły się środki na wewnętrzne inwestycje za  

środki gminne. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że Radnego Tadeusza Boczuli nie było na wskazanej 

Sesji, gdzie Radna  powiedziała, że cieszy ją, że w gminie miejscowości pięknieją i pierwsza 

głosowała za uchwałą dotyczącą rewitalizacji, a jeżeli w protokole jest zapisane tak jak 

powiedział Radny to Radna będzie miała pretensje do Pani Joanny Krystosik.  

 

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 XXXVII/302/17 stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 4 porządku obrad 

Stanowisko w sprawie priorytetowego potraktowania opracowania dokumentacji 

przedprojektowej na elektryfikację linii kolejowej nr 203. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, iż Radni otrzymali materiały, które przesłane zostały z 

Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. zawierające informacje, iż Rada Miasta Gorzowa podjęła 

stanowisko w kwestii elektryfikacji linii kolejowej nr 203, które zostało wysłane do Ministra 

Infrastruktury i budownictwa. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. w piśmie zwraca uwagę na 

potrzebę elektryfikacji ww. linii kolejowej. Temat dotyczy gminy, gdyż wskazana linia 

przebiega przez teren gminy Santok.  Rada Miasta Gorzowa Wlkp. zwraca się z prośbą do 

Rady Gminy o podjęcie stanowiska w tej sprawie.  

 

Radny Jerzy Stępień oznajmił, iż jest przeciw podejmowania takiego stanowiska, gdyż w 

ostatnich latach Urząd Marszałkowski wydał duże pieniądze na zakup szynobusów, które 

działają  bardzo dobrze. Radny wie, iż przewidziana jest modernizacja linii naziemnej, ale 

omawiana trasa przebiega częściowo przez okolice leśne i uważa, że w trakcie złych 

warunków atmosferycznych powalone drzewa spowodują opóźnienia. 

  

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż ma inne zdanie niż Radny Jerzy Stępień i uważa, że 

przez wiele lat postępuje marginalizacja naszego regionu i brak skutecznego upominania się o 

to co posiadają mieszkańcy Polski w innych regionach. Radna ma pretensje do władz 

wojewódzkich i powiatowych o niepodejmowanie skutecznych działań. Na ustach niektórych 

posłów i urzędników jest to, że „myśmy działali, myśmy działali i teraz jest skutek taki, że 

coś się zaczyna dziać” Radna uważa, iż nie działali i nie byli skuteczni, a dopiero teraz 

zaczyna się coś dziać. Radna wyraziła zdanie, że inicjatywa Rady Miasta Gorzowa Wlkp. jest 

bardzo dobra i ma apel do Rady Miasta, aby nie ustępowali, nie rezygnowali i byli skuteczni, 

aby na końcu mogli się pochwalić tym, że mamy połączenia ze światem, ponieważ nasze 

okno na świat zostało przesunięte. Sprawa dotyczy kolei oraz PKSu, ponieważ Gorzów Wlkp. 

został odcięty od tego, co mieszkańcy powinni mieć na co dzień i przez to nie ma rozwoju 

województwa. Radna dodała, iż popiera stanowisko Rady Miasta Gorzowa.  

 

Radny Jerzy Stępień wyraził zdanie, iż sama elektryfikacja nie rozwiąże problemu. 

 

Radny Tomasz Skrobański oznajmił, iż „od projektu do efektu” minie kilka lat. Szynobusy, 

które zostały zakupione funkcjonują bardzo dobrze, natomiast w pewnym momencie się 

zamortyzują i trzeba będzie kupić, albo następne szynobusy, albo iść o krok dalej czyli w 

elektryfikację. Radny oznajmił, iż jest całym sercem za stanowiskiem Rady Miasta Gorzowa 

Wlkp. i uważa, że powinno ich być coraz więcej. Radny wyraził zdanie, iż nie należy obawiać 

się tego, że przyjdzie kataklizm raz na dwa lata, czy na 10 lat, który powali linie trakcyjne i 

zatrzyma pociągi, ponieważ jeżeli w innych regionach staną pociągi to szynobusy także nie 

pojadą. 
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Radny Radosław Wawrzyniak oznajmił, iż argumenty podane przez Radnego Jerzego 

Stępnia do Niego nie przemawiają i posiada przeciwne zdanie, ponieważ jeżeli chodzi o wiatr 

to nie ma znaczenia, czy on poleci na trakcję, czy na tory, bo i tak spowoduje opóźnienia 

pociągów. Ponadto zanim będzie efekt to szynobusy się zamortyzują, a jeżeli nie to będzie 

można sprzedać je innym samorządom, które na elektryfikację będą jeszcze długo czekać, 

gdyż ten proces trwa latami. Istnieje także możliwość dopuszczenia szynobusów do ruchu 

pomimo elektryfikacji i te rozwiązania ze sobą nie kolidują.  

 

Radny Stanisław Tokarski oznajmił, iż popiera swoich przedmówców dlatego, że 

elekryfikacja może być i szynobusy także mogą jeździć. Wszystkie większe miasta mają 

komunikację z całą Polską, a Gorzów Wlkp. jest odcięty od świata, przez brak elektryfikacji. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak oznajmił, że strefy ekonomiczne również są ograniczone 

brakiem pełnowartościowej komunikacji kolejowej.  

 

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, w jakiej formie Rada chce odnieść się do 

stanowiska Rady Miasta Gorzowa Wlkp.   

 

Radny Radosław Wawrzyniak wyraził zdanie, że inaczej się pracuje na jednym dokumencie 

z wieloma podpisami, niż z wieloma dokumentami z tą samą liczbą podpisów, dlatego uważa, 

że Rada powinna poprzeć stanowisko Rady Miasta Gorzowa Wlkp.. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że należałoby uzasadnić stanowisko w chociażby kilku 

zdaniach. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w celu wypracowania stanowiska Rady         

(godz. 10
40

 – 11
00

). 

 

Radny Arkadiusz Witczak opuścił obrady i po przerwie w Sesji uczestniczyło 12 Radnych. 

 

Rada wspólnie wypracowała stanowisko, które odczytał Przewodniczący Rady. 

Treść stanowiska stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady poddał wypracowane stanowisko pod głosowanie. 

Rada w drodze głosowania przyjęła wypracowane stanowisko głosami: 12 za, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących. 

 

Ad. 5 porządku obrad 

Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, iż Radni otrzymali informacje w materiałach do Sesji 

oraz w dniu dzisiejszym imienne informacje, jeżeli pojawiły się jakieś błędy w 

oświadczeniach. 
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Teksty informacji Przewodniczącego Rady i Wójta dotyczące analizy oświadczeń 

majątkowych stanowią załączniki do protokołu. 

 

Ad. 6 porządku obrad 

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

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

 

Radny Tomasz Skrobański oznajmił, iż cieszy się że ruszyły inwestycje drogowe i z tego co 

powiedział Wójt, że w przyszłym roku zadba o mniejsze miejscowości w zakresie dróg, 

ponieważ Radny cały czas prosi o remont dróg w Nowym Polichnie i w Ludzisławicach. 

Ponadto Radny przypomina, że na  ostatnim Zebraniu Wiejskim padła sugestia, aby na całej 

długości miejscowości Ludzisławice została wyznaczona strefa terenu zabudowanego. 

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż niedługo jest Święto Zmarłych i należałoby przejrzeć 

parkingi i dokonać napraw.  

 

Wójt przekazał następujące informację: 

 pozytywnie rozpatrzono wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji, 

 pozytywnie rozpatrzono wnioski o dofinansowanie rewitalizacji miejscowości Santok 

– 1 400 000 zł i Gralewo – 1 100 000 zł, 

 na BIP jest ogłoszenie o przetargu na wykonanie dokumentacji na budowę ścieżki 

rowerowej relacji Santok – Stare  Polichno oraz ogłoszenie o przetargu na budowę 

sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipki Wielkie 

 z końcem października powinien zakończyć się remont sali w Gralewie i w Starym 

Polichnie, 

 zakończono remont szatni w Starym Polichnie, 

 kończą się prace związane z termomodernizacją Przedszkoli w Santoku i w Lipkach 

Wielkich, Wójt zaproponował, aby Komisja Budżetowa zorganizowała posiedzenie 

wyjazdowe i zobaczyła remontowane obiekty. 

 

Ad. 7 porządku obrad 

Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 11
10

 Przewodniczący Rady zamknął 

obrady XXXVII Sesji.  

 

 

Protokolant        Przewodniczący Rady Gminy  

 

Joanna Krystosik        Damian Kochmański 


