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Protokół XXXVI/2017 

z XXXVI Sesji Rady Gminy S a n t o k 

29 września 2017r. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2.  Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXXIV i XXXV  Sesji Rady Gminy Santok. 

4.  Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017r 

6. Informacja z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych planowanych na 2017r 

7.  Uchwały w sprawie statutów sołectw w tym: 

a) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Baranowice (projekt 1) 

b) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Górki (projekt 2) 

c) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Janczewo (projekt 3) 

d) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gralewo (projekt 4) 

e) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czechów (projekt 5) 

f) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jastrzębnik (projekt 6) 

g) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipki Wielkie (projekt 7) 

h) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipki Małe (projekt 8) 

i) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ludzisławice (projekt 9) 

j) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mąkoszyce (projekt 10) 

k) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Płomykowo (projekt 11) 

l) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Santok (projekt 12) 

m) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Polichno (projekt 13) 

n) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Polichno (projekt 14) 

o) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wawrów (projekt 15) 

8. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Santoku. (projekt 16) 

9. Uchwała w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wawrowie, 

dla której organem prowadzącym jest gmina Santok. (projekt 17) 

10. Uchwała w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Janczewie, 

dla której organem prowadzącym jest gmina Santok. (projekt 18) 

11. Uchwała w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Santoku, dla którego organem 

prowadzącym jest gmina Santok. (projekt 19) 

12. Uchwała w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Lipkach Wielkich, dla którego 

organem prowadzącym jest gmina Santok. (projekt 20) 

13. Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad 

korzystania, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Santok (projekt 21) 

14.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Wawrów 85/3 

dla dotychczasowego Najemcy. (projekt 22) 

15. Interpelacje i zapytania radnych. 

16. Informacje i wolne wnioski. 

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_3.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/projekt_4.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/projekt_5.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/projekt_6.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/projekt_7.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/projekt_8.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/projekt_9.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/projekt_10.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/projekt_11.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/projekt_12.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/projekt_13.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/projekt_14.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/projekt_15.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/projekt_16.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/projekt_17.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/projekt_18.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/projekt_19.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/projekt_20.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/projekt_22.pdf
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17.  Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Ad. 1 porządku obrad 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

Otwarcia XXXVI Sesji Rady Gminy Santok o godz. 10
40

 dokonał Przewodniczący Rady 

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

wynosi 13 radnych (nieobecny Radny Piotr Goławski i Radny Tomasz Skrobański). W trakcie 

obrad podczas omawiania pkt 5 porządku obrad dołączył Radny Piotr Goławski.  

Lista obecności radnych i gości zaproszonych w załączniku do protokołu. 

 

Ad. 2 porządku obrad 

Ustalenie porządku obrad.  

 

Skarbnik Gminy wniósł o wprowadzenie do porządku obrad 2 projektów uchwał: 

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

2) Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie uchwały w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2017 w punkcie 15 porządku obrad. 

 

Rada poprzez głosowanie wprowadziła do porządku obrad uchwałę w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2017 jednogłośnie - 13 głosami za. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie uchwały w sprawie w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu. w punkcie 16 porządku obrad. 

 

Rada poprzez głosowanie wprowadziła do porządku obrad uchwałę w sprawie w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu jednogłośnie - 13 

głosami za. 

 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2.  Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXXIV i XXXV  Sesji Rady Gminy Santok. 

4.  Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017r 

6. Informacja z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych planowanych na 2017r 

7.  Uchwały w sprawie statutów sołectw w tym: 

a) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Baranowice (projekt 1) 

b) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Górki (projekt 2) 

c) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Janczewo (projekt 3) 

d) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gralewo (projekt 4) 

e) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czechów (projekt 5) 

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_3.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/projekt_4.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/projekt_5.pdf
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f) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jastrzębnik (projekt 6) 

g) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipki Wielkie (projekt 7) 

h) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipki Małe (projekt 8) 

i) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ludzisławice (projekt 9) 

j) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mąkoszyce (projekt 10) 

k) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Płomykowo (projekt 11) 

l) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Santok (projekt 12) 

m) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Polichno (projekt 13) 

n) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Polichno (projekt 14) 

o) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wawrów (projekt 15) 

8. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Santoku. (projekt 16) 

9. Uchwała w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wawrowie, 

dla której organem prowadzącym jest gmina Santok. (projekt 17) 

10. Uchwała w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Janczewie, 

dla której organem prowadzącym jest gmina Santok. (projekt 18) 

11. Uchwała w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Santoku, dla którego organem 

prowadzącym jest gmina Santok. (projekt 19) 

12. Uchwała w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Lipkach Wielkich, dla którego 

organem prowadzącym jest gmina Santok. (projekt 20) 

13. Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad 

korzystania, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Santok (projekt 21) 

14.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Wawrów 85/3 

dla dotychczasowego Najemcy. (projekt 22) 

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

16. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu. 

17. Interpelacje i zapytania radnych. 

18. Informacje i wolne wnioski. 

19.  Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Santok. 

 

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

 

Ad. 3 porządku obrad 

Przyjęcie protokołu z XXXIV i XXXV Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, iż wpłynęły na piśmie uwagi Radnej Ireny 

Furmańskiej do protokołu, które odczytał: 

 

„W związku z brakiem zapisów, wypowiedzianych i nagranych na XXXIV sesji Rady Gminy 

Santok, których brak zmienia sens dalszych moich wypowiedzi i tym samym stają się one 

nieczytelne, wnoszę o wpisanie ich do ww. protokołu. Zmiany są podkreślone. 

 

 

http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/projekt_6.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/projekt_7.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/projekt_8.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/projekt_9.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/projekt_10.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/projekt_11.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/projekt_12.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/projekt_13.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/projekt_14.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/projekt_15.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/projekt_16.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/projekt_17.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/projekt_18.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/projekt_19.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/projekt_20.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/projekt_22.pdf
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ad 3, str.4 

1) brak mojej wypowiedzi po stwierdzeniu radnego St.Tokarskiego, że cyt." nie życzę sobie, 

    aby ktoś nanosił poprawki do mojej wypowiedzi" 

    powiedziałam, że radny St.Tokarski nie jest osobą prywatną, aby mówić " nie życzę sobie", 

                                jest radnym i to powiedział. 

Stwierdzam ponadto, że z uwagi iż nie są to poprawki lecz faktycznie wypowiedziane 

słowa dot. Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej, jest to 

tak  ważne. 

2) brak wypowiedzi radnego Radosława Wawrzyniaka o treści:  

    " jeśli nie zostało zweryfikowane, to jak mamy głosować?" 

ad 3, str.5 

3) brak stwierdzenia radnego Radosława Wawrzyniaka cyt." nie możemy przyjąć zmian, nie 

     wiedząc jaki jest sens zapisu. Nie możemy wypowiedzieć się w tej chwili, bo nie mamy  

     informacji...." 

 Stwierdzam, że przewodniczący Rady Gminy Santok, inicjując głosowanie bez  

sprawdzenia jaki jest faktyczny zapis, złamał prawo - art 41 Statutu Gminy Santok. 

 

ad 12, str.10 

1) brak mojego pytania, czy są odrębne uchwały dot. uprawnień nauczycieli, zgodnie z Kartą 

     Nauczyciela?; 

2) w wypowiedzi mojej na str. 11  po wyrazach Radę Gminy, nowe zdanie o treści: 

     " radna stwierdziła, że p. Dagmara powiedziała iż nie ma takich uchwał" 

ad 13 str.12 

Zapisy tej części protokołu, to klasyczny przykład jak nie należy sporządzać protokół  

z sesji. Sporządzająca protokół, wg własnego uznania ( ? ) pominęła wypowiedź radnego  

St. Tokarskiego, który pozwolił sobie na krytykę skargi Prokuratury Rejonowej w Gorzowie 

Wlkp. wniesionej do WSA w Gorzowie Wlkp. jeszcze przed rozstrzygnięciem przez Sąd. 

Stwierdził ponadto  że "widocznie wpłynęła jakaś skarga, że Prokuratura zajęła się naszym 

regulaminem", oraz, że uchwała zostanie wysłana do WSA w Gorzowie Wlkp. 

 

Jest za to wpisana moja wypowiedź, wypowiedziana po długim wystąpieniu radnego St. 

Tokarskiego, niepełna . 

Oczekuję, że zostanie streszczona wypowiedź radnego St. Tokarskiego i wpisana moja  

pełna wypowiedź.” 

 

Przewodniczący Rady odniósł się do uwag stwierdzając, iż: 

 uwagi dotyczące str. 4 są wypowiedziami Radnych, którzy brali udział w dyskusji bez 

udzielonego głosu, a zgodnie z § 30 Statutu Gminy Santok jeżeli Radny nie otrzymał 

głosu, nie powinien się wypowiadać, 
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 uwagi dotyczące str. 5 – zapis nie został wprowadzony, ponieważ wypowiedz 

Radnego Radosława Wawrzyniaka w podobnym tonie jest już zawarta w protokole, 

ponadto Radny wypowiedział się także bez udzielonego głosu, 

 uwagi dotyczące str. 10 – uwaga jest zasadna, jednak wypowiedziane kwestie zostały 

pominięte, ponieważ w dalszym przebiegu obrad, kwestia została wyjaśniona, 

 uwagi dotyczące str. 12 – wypowiedź Radnego Stanisława Tokarskiego była zawarta 

w opinii Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa, a w protokołach nie jest 

praktykowane zapisywanie pełnej opinii Komisji, zamieszczana jest informacja, czy 

opinia była pozytywna, czy negatywna. Ponadto wypowiedź nie została ujęta, gdyż 

nie wnosi nic do opinii rzeczonej Komisji jak i nie wpływa na głosowanie Rady. 

 uwagi dotyczące str. 12 – wypowiedź Radnej Ireny Furmańskiej została w protokole 

ujęta, jednak została streszczona.  

 

Uwagi zostały zweryfikowane wraz z Panią protokolantką pod względem zgodności z 

nagraniem i zasadności.  

 

Radna Irena Furmańska poprosiła o wskazanie przepisu w statucie, który daje 

Przewodniczącemu Rady prawo o decydowaniu co powinno być zawarte w protokole, a co 

nie. Radna dodała, iż zwróciła już uwagę w piśmie, iż Przewodniczący łamie art. 41 Statutu 

Gminy Santok postępując w ten sposób.  

 

Przewodniczący Rady oznajmił, iż nie powiedział, że poprawki nie zostaną wprowadzone, 

Statut daje Radnym możliwość decydowania o tym co się znajdzie w protokole jeżeli chodzi 

o proponowane zmiany przez Radnych. Przewodniczący dodał, iż podda uwagi pod 

głosowanie i jeżeli Radni w oparciu o wiedzę, którą otrzymali od Przewodniczącego oraz 

własną pamięć z sesji uznają, iż poprawki mają znaczenie dla protokołu i dalszego 

procedowania uchwał zostaną wprowadzone.   

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie zmiany na str. 4 o treści 

„Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż Radny Stanisław Tokarski nie jest osobą prywatną, 

aby mówić „nie życzę sobie”, jest Radnym i tak powiedział”. 

 

Rada w drodze głosowania nie uwzględniła wprowadzenia zmiany głosami – 1 za 

wprowadzeniem, 6 przeciw, 6 wstrzymujących. 

Obecnych na sesji 13 radnych. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie zmiany na str. 5 o treści: 

„Radny Radosław Wawrzyniak zwrócił się z pytaniem, jak Radni mają głosować, skoro uwagi 

nie zostały zweryfikowane.” oraz „Radny Radosław Wawrzyniak oznajmił, iż Radni nie mogą 

przyjąć zmian nie wiedząc jaki był sens zapisów, Radni nie mogą się wypowiedzieć na ten 

temat, ponieważ nie mają informacji.” 
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Rada w drodze głosowania nie uwzględniła wprowadzenia zmiany głosami – 3 za 

wprowadzeniem , 7 przeciw, 3 wstrzymujące. 

Obecnych na sesji 13 radnych. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie zmiany na str. 10 o treści: 

„Radna Irena Furmańska zapytała, czy nie ma odrębnej uchwały dotyczącej uprawnień 

nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. 

 

Pani Dagmara Kowalicka-Szymczak pełniąca obowiązki Kierownika CUW udzieliła 

odpowiedzi, iż nie ma innych uchwał.” 

 

Rada w drodze głosowania uwzględniła wprowadzenia zmiany głosami – 5 za 

wprowadzeniem , 4 przeciw, 4 wstrzymujące. 

Obecnych na sesji 13 radnych. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie zmiany na str. 12 o treści: 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski przedstawił 

pozytywną opinię komisji, „oraz poinformował, że dnia 8 września Komisja Budżetu 

zapoznała się z treścią regulaminu, którego zmiana wyniknęła w związku ze skargą 

prokuratora, Radny dodał, że widocznie jakaś skarga wpłynęła, dlatego Prokuratura zajęła 

się regulaminem i stwierdziła dużo uchybień, nie tylko w przypadku Gminy Santok, ale 

również innych gmin. Od 2008 roku do dnia dzisiejszego regulamin obowiązywał i nikt nie 

miał do niego żadnych zastrzeżeń, natomiast teraz prokuratura wystąpiła do WSA. Radny 

dodał, iż szkoda, że Rada wprowadza zmiany, ponieważ chciałby, aby zaskarżona uchwała 

została rozpatrzona przez Sąd. Regulamin tworzony jest dla mieszkańców, stary regulamin 

zawierał 4 strony, a po poprawkach dojdzie do tego, że będzie zawierał jedną stronę i będzie 

bardzo nieczytelny. Dojdzie do tego, że mieszkaniec będzie musiał szukać przepisów w 

ustawie.” 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że w pierwotnym regulaminie były zapisane uprawnienia 

Wójta, czego Rada nie może robić ponieważ wchodziłaby w jego „kompetencje i dlatego 

m.in. prokurator zakwestionował, że godziny otwarcia - ten temat leży w kompetencji Wójta 

do określenia, wyznaczenie administratora cmentarza leży w gestii Wójta, a nie Rady Gminy. 

Rada nie wchodzi w uprawnienia Wójta tak samo jak Wójt nie powinien wchodzić w 

uprawnienia Rady, kreska jest i nie wolno tej kreski przekroczyć. Dlatego nie jest tak jak 

mówi Przewodniczący Komisji.”  

 

Rada w drodze głosowania nie uwzględniła wprowadzenia zmiany głosami – 2 za 

wprowadzeniem, 7 przeciw, 4 wstrzymujące. 

Obecnych na sesji 13 radnych. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że chce sprostować Stwierdzenie Przewodniczącego 

Rady, iż wypowiedź Radnego Tokarskiego była opinią Przewodniczącego Komisji Budżetu 

Gospodarki i Rolnictwa, gdyż Przewodniczący nie decyduje sam o opinii do projektu 

uchwały, Komisja nie upoważniła Przewodniczącego do takiej wypowiedzi. Ponadto 

wypowiedź miała miejsce po stwierdzeniu przez Przewodniczącego, że Komisja zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. Radna poprosiła, aby wypowiedź, którą przed chwilą 
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wypowiedziała została dokładnie wpisana do protokołu. Radna postawiła wniosek o 

zamknięcie dyskusji na temat protokołu z XXXIV Sesji. 

 

Przewodniczący Rady poddał wniosek Radnej Ireny Furmańskiej o zamknięcie dyskusji na 

temat protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Rada w drodze głosowania uwzględniła wniosek głosami: 10 za, 1 przeciw, 1 

wstrzymujący, 1 Radny nie brał udziału w głosowaniu.  

Obecnych na sesji 13 radnych. 

 

Rada przyjęła protokół z XXXV Sesji Rady Gminy głosami: 13 za, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących.  

Obecnych na sesji 13 radnych. 

 

Rada przyjęła protokół z XXXIV Sesji Rady Gminy z wprowadzoną zmianą 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 tym: 

 11 września – otwarcie międzynarodowego pleneru malarskiego, który zakończył się  

16 września wernisażem malarskim, udział w nim brali artyści z Ukrainy, Niemiec 

oraz z Polski, 

 17 września – Igrzyska Sportowe Sołectw, Wójt podziękował Pani Dyrektor GOK 

oraz pracownikom za organizację - Igrzyska wygrało Sołectwo Santok, 

 18 września -  odbyła się sesja nadzwyczajna 

 22 września – odbyły się w Santoku Wojewódzkie Obchody Europejskich Dni 

Dziedzictwa, głównym punktem obchodów było wręczenie orderów Ministra Kultury 

Dziedzictwa Narodowego za opiekę nad zabytkami, 

 25 września – udział we wspólnej Komisji  Oświaty i Komisji Rodziny, 

 25 września – udział w Komisji Budżetu, 

 28 września – wizyta w Urzędzie Marszałkowskim w celu omówienia inwestycji 

związanych z ZIT, które są realizowane w gminie 

 28 września – wizyta u Dyrektora ZDW, który potwierdził, że w marcu mają 

rozpocząć się prace modernizacyjne w miejscowości Lipki Wielkie, 

 udział w zebraniach wiejskich w miejscowościach: Czechów, Mąkoszyce, 

Ludzisławice, Nowe Polichno, Wawrów, Lipki Wielkie, Górki, Janczewo, w dniu 

dzisiejszym (29.09.2017r.) w Płomykowie, Santoku, Gralewie, w sobotę 

(30.09.2017r.) w Jastrzęniku, 

 

Ponadto Wójt poinformował, iż: 
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 w ZDW Wójt zabiega o remont chodnika w Jastrzębniku, Pan Dyrektor potwierdził, iż 

jest przychylny tej inwestycji, 

 na drodze 158 mają być zrobione 2 odcinki nakładek asfaltowych w Santoku, 

 planowany remont odcinka  drogi od skrzyżowania 158 z 159 do miejscowości Lipki 

Wielkie oraz odcinka od zakończenia miejscowości w kierunku Drezdenka, 

 z Euroregionu gmina otrzymała dofinansowanie  w wysokości 12 tyś euro na dożynki, 

 gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 12 tyś euro na szlak wału pomorskiego 

- ścieżka edukacyjna, 

 GOK otrzymał dofinansowanie w wysokości 8 000 euro na igrzyska i 9 000 euro na 

plener malarski, 

 w ramach rządowego programu „aktywna tablica” Szkoły otrzymały dofinansowanie: 

- Santok 17 300 zł, 

- Wawrów 17 300 zł, 

- Janczewo 17 100 zł, 

- Lipki Wielkie 8 600 zł, 

Łącznie ok 50 000 zł, za co Wójt pogratulował Dyrektorom Szkół oraz Pani 

Dagmarze Kowalickiej–Szymczak pełniącej obowiązki Kierownika CUW. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, kto otrzymał wyróżnienie od Ministra 

Kultury. 

 

Wójt oznajmił, iż informacja jest na stronie gminy Santok. 

 

Ad. 5 porządku obrad 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017r. 

 

Informację przedstawił Skarbnik Gminy. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do obrad Sesji dołączył Radny Piotr Goławski (godz. 11
23

). Od tego momentu w Sesji 

uczestniczyło 14 Radnych. 

 

Przewodniczący Rady przytoczył treść uchwały RIO w sprawie wydania opinii o informacji 

o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Santok za I półrocze 2017r. 

Tekst uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictw Stanisław Tokarski  

przedstawił pozytywną opinie Komisji.  

Tekst opinii stanowi załącznik do protokołu. 
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Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański przedstawił 

pozytywną opinię Komisji wypracowaną na wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury 

i Sportu oraz Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny Tadeusz Boczula poinformował, iż uchwalając budżet mówił, że jest to budżet 

historyczny, prorozwojowy i proinwestycyjny. Radny przypomniał, iż pierwsze budżety 

wynosiły ok. 5-7 milionów, gdzie, dziś wpływy od osób fizycznych są w wysokości 6,5 mln, 

co obrazuje ile trzeba było inwencji i trudu ponieść, aby stopniowo rozwijać gminę.   

Wykonanie za I półrocze nie odzwierciedla zadań inwestycyjnych realizowanych przez 

Gminę. Ważne jest, że w tej kadencji pierwsze dwa lata były słabe pod względem 

rozwojowo-inwestycyjnym, a w tej chwili realizowanych jest wiele inwestycji  i Radny 

uważa, że poziom będzie utrzymany w przyszłym roku. Inwestycje odbywają się bez 

zaciągania kredytów, czyli realizowane są z dochodów własnych oraz z subwencji, które 

gmina otrzymuje. Radny oznajmił, iż Gmina Santok jest zaliczana do gmin poniżej średniej 

krajowej. Subwencja oświatowa to prawie 5 800 000 zł, a wydatki sztywne to 11 000 000 zł 

plus 3 600 000 zł na inwestycje i pomimo zrealizowania wielu inwestycji w oświacie w 

dalszym ciągu przeznacza się z budżetu gminy bardzo duże środki, jednak nie żałuje się 

pieniędzy na oświatę, ponieważ warto inwestować w młodzież, oświatę i wyrównanie szans 

dla młodzieży. Radny podkreślił, iż pierwszy raz się zdarzyło, że wykonanie z tytułu 

sprzedaży nieruchomości jest prawie 100%. Radny dodał, iż należy także pochwalić Radę 

Gminy, ponieważ jest oszczędna, mimo to wykonuje swoje zadania dobrze. Radny 

uczestniczył w zebraniach rady Straży santocko-gralewskiej, i uważa, że działania, które 

podejmuje Wójt w tym zakresie idą w dobrym kierunku z czego straże powinny być 

zadowolone. Radny wyraził zdanie, iż wszystko zmierza w dobrym kierunku i jest w dobrych 

rękach co pokazuje wykonanie budżetu z I półrocza.  

 

Przewodniczący Rady poddał przedstawioną informację przez Skarbnika pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy przyjęła przedłożoną informację głosami: 14 za uchwałą, 

0 przeciw, 0 wstrzymujące. Obecnych na sesji 14 radnych. 

 

Ad. 6 porządku obrad 

Informacja z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych planowanych na 2017r. 

 

Wójt Gminy podziękował, za przyjęcie informacji z wykonania budżetu za I półrocze       

oraz przedstawił informację z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych planowanych na 2017r. 

w tym: 

 zakupiono samochód strażacki za 750 000 zł, 

 zrobiono drogę w Gralewie za 325 000 zł, 

 termomodernizacja Przedszkola w Santoku  - 980 000 zł, 

 termomodernizacja Przedszkola w Lipkach Wielkich -  815 000 zł, 

 termomodernizacja Szkoły w Wawrowie - 1 170 000 zł, 
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 w trakcie realizacji jest remont sali w Gralewie, sali w Starym Polichnie oraz szatni 

sportowej w Starym Polichnie – inwestycje na łączną kwotę 1 780 000 zł, 

 ukończono remont drogi powiatowej, którą współfinansowano z powiatem na kwotę  

2 500 000 zł, 

 inwestycje na etapie zawierania umów to:  

- przebudowa drogi w Lipkach Wielkich, ul. Stolarska na kwotę 269 000 zł, (był 

ogłoszony przetarg na remonty dróg w Lipkach Wielkich: ul. Stolarska, ul. Lubelska, 

ul. Nowa – na trzy drogi została złożona tylko jedna oferta na ul. Stolarską, w 

Czechowie: ul. Dębowa i ul. Widokowa – wpłynęła jedna oferta na ul. Dębową na 

kwotę 800 000 zł, w kosztorysie było 470 000 zł, dlatego przetarg został 

unieważniony)  

 zostanie ogłoszony przetarg na: 

- kanalizację w Lipkach Wielkich, 

- budowę ścieżki rowerowej relacji Santok-Stare Polichno, 

 zostanie ogłoszony przetarg na: 

- budowę centrum sportowo-rekreacyjnego w Gralewie, 

- remont sali w Czechowie, 

- budowę siłowni w Wawrowie, 

- budowę kanalizacji w Lipkach Wielkich, 

- budowę remizy w Lipkach Wielkich, 

- budowę ścieżki rowerowej relacji „Santok-Stare Polichno”, 

- budowę „Mariny” w Santoku, 

- remont Muzeum i „Promenady” w Santoku, 

 gmina jest w trakcie projektowania ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego na 

osiedlu Bermudy w Wawrowie oraz modernizacji ścieżki rowerowej od Czechowa do 

Górek, 

inwestycje, które są w trakcie przygotowywania do przetargu wynoszą 16 111 000 zł. 

 

Ponadto gmina czeka na rozstrzygnięcie wniosku, który został złożony wspólnie z gminą 

partnerską Gusow-Platkow dotyczący Szkoły w Janczewie. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański przedstawił 

pozytywną opinię do przedłożonej informacji Komisji wypracowaną na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury i Sportu oraz Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa. 

 

Przewodniczący Rady poddał przedstawioną informację przez Wójta pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy przyjęła przedłożoną informację głosami: 14 za uchwałą, 

0 przeciw, 0 wstrzymujących. Obecnych na sesji 14 radnych. 

 

Przewodniczący ogłosił przerwę (godz. 12
25

). 

 

Po przerwie (godz. 12
45

) kontynuowano obrady Sesji według porządku obrad. 
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Radny Radosław Wołoszczuk oraz Radny Jerzy Stępień opuścili obrady Sesji w trakcie 

przerwy. Od tego momentu w Sesji uczestniczyło 12 Radnych. 

 

Ad. 7 porządku obrad 

Uchwały w sprawie statutów sołectw. 

 

Przewodniczący Komisji Statutowej Radosław Wawrzyniak poinformował, iż komisja 

opracowała projekt statutu w trakcie 6 posiedzeń. Przewodniczący podziękował Członkom 

Komisji oraz pracownikom Urzędu Gminy za bardzo udaną współpracę, która przebiegała w 

roboczej i merytorycznej atmosferze. Przewodniczący poprosił Radę o przyjęcie uchwał w 

sprawie statutów poszczególnych sołectw, które co do zasady różnią się jedynie pierwszą 

stroną oraz załącznikami. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że współpraca była udana dzięki wysokiej kulturze 

osobistej Radnego Radosława Wawrzyniaka  

 

Przewodniczący Komisji Statutowej Radosław Wawrzyniak podziękował za słowa 

uznania. 

 

Przystąpiono do głosowania nad uchwałami, w tym: 

 

a) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Baranowice  

 

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. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXVI/278/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

b) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Górki  

 

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. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXVI/279/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

c) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Janczewo  

 

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. 
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Tekst jednolity uchwały nr XXXVI/280/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

d) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gralewo  

 

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. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXVI/281/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

e) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czechów  

 

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. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXVI/282/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

f) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jastrzębnik  

 

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. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXVI/283/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

g) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipki Wielkie  

 

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. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXVI/284/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

h) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipki Małe  

 

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. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXVI/285/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

i) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ludzisławice  
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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. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXVI/286/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

j) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mąkoszyce  

 

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. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXVI/287/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

k) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Płomykowo  

 

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. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXVI/288/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

l) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Santok  

 

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. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXVI/289/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

m) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Polichno 

 

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. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXVI/290/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

n) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Polichno 

 

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

wstrzymujących. Obecnych na sesji 12 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXVI//291/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

o) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wawrów. 

 

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. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXVI/292/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8 porządku obrad 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Santoku. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Goławski przedstawił opinię Komisji, która po 

zbadaniu skargi uznała ją za bezzasadną. 

Protokół Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy skarżąca została także wezwana na 

rozmowę z Członkami Komisji Rewizyjnej. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Goławski udzielił odpowiedzi, iż skarżąca nie 

została zaproszona na rozmowę, a Komisja odnosiła się jedynie do dokumentacji i wniosku o 

odpisy. 

  

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż dokładnie zapoznała się z uzasadnieniem o 

odrzuceniu skargi opartym zapewne na opinii kancelarii prawnej i nie zgadza się z nią. 

Odmowa oparta została na art. 34 ust. 2, 4 ustawy o ochronie danych osobowych, jednak w tej 

samej ustawie o ochronie danych osobowych jest art. 32, który mówi, że każdej osobie 

przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach 

danych, a zwłaszcza prawo do: uzyskania wyczerpującej informacji, żądania uzupełnienia, 

uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania lub 

przetwarzania lub usunięcia jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe itd. – tych 

punktów ustawodawca wypisał, aż 9, a Komisja oparła się wyłącznie na art. 34. Radna nie 

zgadza się z opinią, ponieważ nie wyczerpuje ona żądania skarżącej. Na wniosek skarżącej w 

oparciu o art. 32 ustawy Zespół Interdyscyplinarny ma obowiązek udzielić pisemnej, 

wyczerpującej informacji o sposobie przetwarzania danych. Przedkładając przepisy prawa na 

sytuację skarżącej Radna stwierdza, że błędy jakie popełnia Zespół Interdyscyplinarny 

powodują, że skarżąca od 4 bądź 5 lat żyje w bezpośrednim zagrożeniu życia i zdrowia i ktoś 

musi ją „wyrwać z tej zapętlonej sprawy”. Radna uważa, że Wójt jest jedynym człowiekiem 
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w gminie, który mając w ręku argumenty szefa gminy nie musi mieć akt niebieskiej karty, aby 

pomóc skarżącej. Według Radnej na dzień dzisiejszy można podjąć następujące czynności:  

- skarżąca na podstawie art. 32 ustawy powinna otrzymać pisemną informację o sprawie, aby 

mogła ustosunkować się do tego co robi Zespół Interdyscyplinarny w Jej sprawie, 

- należy zobowiązać Zespół Interdyscyplinarny do pełnej współpracy ze skarżącą w stosunku 

do której stosowana jest przemoc fizyczna i psychiczna i nie nękać skarżącą dodatkowymi 

nakazami OPS celem udzielenia informacji np. „kiedy dzieci wyjechały za granicę”, 

ponieważ ona musi udać się do OPS, nie należy ponadto kierować do skarżącej słów „aby 

radziła sobie sama”.  

Radna dodała, że gdyby sprawa była domeną jedynie prokuratury i policji to nie trzeba byłoby 

prowadzić w gminie niebieskiej karty. Radna przypomina, że w Zespole jest także 

dzielnicowy. Radna złożyła wniosek, o to aby Rada Gminy chroniąc zdrowie i życie skarżącej 

zobowiązała Panią Kierownik OPS Irenę Dziubałtowską, która jest jednocześnie 

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego do udzielenia na piśmie pełnej, wyczerpującej 

informacji, tym samym wniosek o nieprzyjęciu projektu uchwały w formie przedstawionej 

Radnym.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Goławski oznajmił, iż wie, że sprawa jest ciężka 

dla wszystkich i wszystkich porusza, jednak Komisja odnosiła się wyłącznie do samej skargi i 

nie wchodziła we wrażliwe tematy, nad którymi pracował Zespół. Przewodniczący dodał, iż 

Zespół Interdyscyplinarny poinformował skarżącą o podjętych czynnościach w sprawie 

przeprowadzonej procedury niebieskiej karty. Skarżąca otrzymała pismo 4 września, ponadto 

pismem z 12 września poinformowano skarżącą, dlaczego nie może być wydana kopia 

dokumentacji podając podstawę prawną oraz informację, kto taką dokumentacje zgodnie z 

prawem może jej udostępnić. Przewodniczący uważa, że pisma informujące zostały wydane. 

Komisja nie opierała się na stanowisku Pani Prawnik, a na orzeczeniach i opiniach.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż nie można odnosić się tylko do tego co jest napisane 

w sytuacji, kiedy jest przemoc w rodzinie. Głos skarżącej na piśmie jest głosem rozpaczy, 

dlatego, że nie mają żadnej informacji z Zespołu nie wie na jakim etapie jest sprawa oraz 

dlaczego prokuratura nie podejmuje czynności (Zespół także tego nie wyjaśnia, nie 

interweniuje i nie rozmawia z prokuraturą). Radna dodała, że skarżąca podejrzewa, że 

wniosek do prokuratury został napisany w taki sposób, że prokuratura uważa, iż nie ma 

powodów podejmowania interwencji. Radna oznajmiła, iż rozmawiała ze skarżącą, która 

twierdzi, że pisma z 4 września nie otrzymała, a jedynie dostała telefoniczną informację. 

Radna przeanalizowała wszystkie dokumenty i rozumie powód złożenia skargi, ponieważ 

pierwsze pismo było z 28 sierpnia, na które skarżąca nie otrzymała odpowiedzi, kolejne 

napisała 12 września i dopiero po drugim piśmie była reakcja Zespołu. Skarżąca odbija się 

„od muru do muru”, ponieważ nie otrzymuje żadnej pomocy ze strony Zespołu, więc nie jest 

tak jak mówi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, ponieważ na takie sprawy należy patrzeć 

szerzej.  
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Goławski oznajmił, iż wie, że Radna może się z 

tym nie zgadzać, lecz w tej sytuacji Komisja musi patrzeć na przepisy prawa. Przewodniczący 

poinformował, iż ma kopie pisma z 4 września, na którym skarżąca własnoręcznym podpisem 

potwierdziła otrzymanie wymienionych pism. Komisja ma świadomość, że sprawa jest trudna 

i być może policja nie działa tak jak powinna, ale Komisja czy OPS musi działać w granicach 

prawa.  

 

Przewodniczący Rady oznajmił, iż uważa, że w chwili obecnej Rada powinna zająć się 

projektem uchwały dotyczącej skargi na Panią Kierownik OPS, a wnioski Radnej Ireny 

Furmańskiej Przewodniczący zadedykował Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa w celu 

rozstrzygnięcia, czy Rada w danej kwestii może podjąć działania.  

 

Radna Irena Furmańska skierowała wypowiedz do Wójta i oznajmiła, że w opinii 

Kancelarii Prawnej jest powiedziane, że skarżąca może wystąpić do prokuratury z art. 207 

Kodeksu Karnego. Radna zapytała co będzie, jeżeli skarżąca podejmie te kroki i napisze, aby 

prokuratura zajęła się również działaniem Zespołu Interdyscyplinarnego, od którego nie ma 

żadnej pomocy i będzie musiała to zaznaczyć, że takie działania Zespół powinien prowadzić, 

a tego nie robi, ponadto nie udziela żadnej informacji skarżącej.  

 

Przewodniczący Rady poprosił Komisję ds. Rodziny i Bezpieczeństwa, aby zajęła się 

omawianą tematyką oraz wnioskami Radnej Ireny Furmańskiej.  

 

Radny Arkadiusz Witczak zwrócił się z pytaniem, jak Radni mają głosować skoro nie znają 

tematu. 

 

Przewodniczący Rady oznajmił, iż Radni otrzymali wszelkie materiały oraz wysłuchali 

opinii Komisji Rewizyjnej, która analizowała sprawę.  

 

Radny Arkadiusz Witczak oznajmił, iż wygląda to tak jak mówi Radna Irena Furmańska, że 

skarżąca nie otrzymuje żadnej pomocy i odbija się „od ściany do ściany”. 

 

Przewodniczący Rady oznajmił, iż Rada rozpatruje kwestię skargi, a sprawą zajmie się 

Komisja ds. Rodziny i Bezpieczeństwa. Przewodniczący przytoczył treść pouczenia 

zawartego w przedłożonej  uchwale, na podstawie którego skarżąca ma możliwość odnieść się 

do decyzji Rady (jeżeli ujawni nowe fakty). 

 

Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, iż Przewodniczący postawił kolejny mur. 

 

Przewodniczący Rady oznajmił, iż nie zgadza się z opinią Radnej, ponieważ Rada musi iść 

drogą formalną i ją realizuje. Przewodniczący nie zamyka możliwości dalszego rozstrzygania 

sprawy, dlatego przekazał tę sprawę i wnioski Radnej do zbadania Komisji ds. Rodziny i 

Bezpieczeństwa.  
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Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 9 za uchwałą, 1 przeciw, 2 

wstrzymujące. Obecnych na sesji 12 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXVI/293/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż nie wie jak argumentować za tym, aby Radni zajęli 

się sprawą skarżącej, która jest w sytuacji gdzie dochodzi do rękoczynów, następnych ataków.  

 

Ad. 9 porządku obrad 

Uchwała w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wawrowie, dla 

której organem prowadzącym jest gmina Santok.  

 

Uchwałę omówiła Pani Dagmara Kowalicka-Szymczak pełniąca obowiązki kierownika 

CUW. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański przedstawił 

pozytywną opinię Komisji. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

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

wstrzymujących, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. Obecnych na sesji 12 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXVI/294/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 10 porządku obrad 

Uchwała w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Janczewie, dla 

której organem prowadzącym jest gmina Santok.  

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański przedstawił 

pozytywną opinię Komisji 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

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

wstrzymujących, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. Obecnych na sesji 12 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXVI/295/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 11 porządku obrad 

Uchwała w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Santoku, dla którego organem 

prowadzącym jest gmina Santok. 
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Do obrad Sesji dołączył Radny Jerzy Stępień (godz. 13
25

). Od tego momentu w Sesji 

uczestniczyło 13 Radnych. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański przedstawił 

pozytywną opinię Komisji 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

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

wstrzymujących, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. Obecnych na sesji 13 radnych. 

  

Tekst jednolity uchwały nr XXXVI/296/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 12 porządku obrad 

Uchwała w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Lipkach Wielkich, dla którego 

organem prowadzącym jest gmina Santok.  

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański przedstawił 

pozytywną opinię Komisji 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

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

wstrzymujących, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. Obecnych na sesji 13 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXVI/297/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 13 porządku obrad 

Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad 

korzystania, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Santok. 

 

Uchwałę omówił Kierownik RRG Krzysztof Karwatowicz, który poinformował iż uchwała 

stanowi element realizacji przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która 

nakłada obowiązek sporządzenia listy przystanków oraz uzgodnienia zasad z ich korzystania. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, iż należy dopisać w uchwale po tekscie: „Na 

podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. ustawy o samorządzie gminnym 

oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r.” tekst „o publicznym transporcie 

zbiorowym”. 

 

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

przeciw, 0 wstrzymujących. Obecnych na sesji 13 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXVI/298/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 14 porządku obrad 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Wawrów 85/3 dla 

dotychczasowego Najemcy. 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska.  

 

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 XXXVI/299/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący na wniosek Przewodniczącego Komisji Budżetu Gospodarki i 

Rolnictwa ogłosił przerwę (godz. 13
35

). 

 

Po przerwie (godz. 13
50

) kontynuowano obrady Sesji według porządku obrad. 

 

Ad. 15 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 ze zmianą głosami: 13 za uchwałą, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących. Obecnych na sesji 13 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXVI/300/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 16 porządku obrad 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu. 
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Uchwałę omówił Skarbnik Gminy. który poinformował, że wykonawcę zadania pn. 

„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 158 w m. Janczewo od km 5+970 do km 

6+280” wyłoniono dopiero w drugim przetargu i pojawiła się potrzeba zwiększenia dotacji 

dla Zarządu Dróg Wojewódzkich do kwoty 64 906 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 XXXVI/301/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 17 porządku obrad 

Interpelacje i zapytania radnych. 

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

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się do Wójta i poprosiła, żeby spowodował, aby zgodnie 

z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych skarżąca otrzymała pełną informację co dzieje 

się w jej sprawie. Radna dodała, iż w dokumentach nie ma nic co można określić jako „dane 

wrażliwe”, gdyż jest to tylko i wyłącznie sprawa skarżącej. Zespół Interdyscyplinarny do tej 

pory nie dotarł do osoby, którą podejrzewa się o stosowanie przemocy w rodzinie mimo, że w 

tym zespole jest również policja. Zespół nie ma pomysłu jak skłonić tego Pana, do przyjazdu i 

spotkania. Radna zwróciła się do Wójta z prośbą o pochylenie się nad tematem skarżącej. 

Radna poinformowała, że w uchwale powołującej skład Zespołu jest dużo błędów, które 

powodują, iż działanie tego zespołu jest nie właściwe, Radna rozmawiała już na ten temat z 

Wice Wójtem Bogumiłem Ciborskim oraz Panią Kierownik OPS Ireną Dziubałtowską i 

deklarowała swoją pomoc w opracowaniu projektu uchwały, jednak nikt do tej pory nie 

odezwał się do niej w tej sprawie. 

Ponadto Radna oznajmiła, iż jest w posiadaniu dwóch postanowień Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczących hodowli bydła w Nowym Polichnie, które 

stwierdzają, że wszystko co właściciel danej hodowli wybudował – jest samowolą budowlaną. 

Zgodnie z tym postanowieniem właściciel hodowli ma 3 miesiące na dostarczenie 

dokumentów, które pozwolą, bądź nie na utrzymanie tych budynków. Radna oznajmiła, że 

prosiła Pana Krzysztofa Karwatowicza, aby porozmawiał z Wójtem i uzgodnił termin 

spotkania, jednak minął tydzień i do dnia dzisiejszego nie otrzymała odpowiedzi, dlatego 

Radna prosi Wójta o spotkanie dotyczące poruszonego tematu. 

 

Wójt odniósł się do wypowiedzi Radnej i poinformował, iż: 

 w kwestii art. 32 zasięgnie opinii prawnej; 
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 w kwestii Zespołu – Pani Kierownik OPS Irena Dziubałtowska poprosiła Wójta o 

zgodę na rezygnacje z przewodniczenia Zespołu Interdyscyplinarnego i w tej chwili 

już w nim nie pracuje, 

  w kwestii właściciela hodowli bydła w Starym Polichnie sprawa będzie 

monitorowana, a jeżeli chodzi o spotkanie – Wójt jest zawsze do dyspozycji. 

 

Ad. 22 porządku obrad 

Informacje i wolne wnioski. 

Przewodniczący Rady poinformował, iż do Biura Rady wpłynęła: 

 prośba o niezwłoczne uzupełnienie interpelacji Radnej Ireny Furmańskiej z 1 września 

2017r. dot. składowiska części zamiennych tzw. szrotu przy ul. Klonowej w 

Czechowie – prośba o uzupełnienie interpelacji przekazane zostało niezwłoczne do 

Wójta– zgodnie ze statutem; 

 skarga na pracownika urzędu Panią Joannę Krystosik, sformułowana przez Radną 

Irenę Furmańską – skarga przekazana została według właściwości do rozpatrzenia 

przez Wójta Gminy Santok – skarga zostanie udostępniona Radnym według ich woli; 

 25 września 2017r. inicjatywa uchwałodawcza od Radnej Ireny Furmańskiej w 

związku ze statutem gminy Santok dotycząca § 40 ust. 5, § 41 ust. 3 oraz § 101 pkt 1 – 

pismo zostanie udostępnione Radnym według ich woli. Informacja dla Radnej Ireny 

Furmańskiej dotycząca uzupełnienia inicjatywy uchwałodawczej została przekazana w 

dniu dzisiejszym.  

 

Ad. 19 porządku obrad 

Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 14
15

 Przewodniczący Rady zamknął 

obrady XXXVI Sesji.  

 

 

Protokolant        Przewodniczący Rady Gminy  

 

Joanna Krystosik        Damian Kochmański 


