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Protokół XXXIX/2017 

z XXXIX Sesji Rady Gminy S a n t o k 

30 listopada 2017r. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVI i XXXVII Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017r. 

6. Uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 (projekt 1) 

7. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2018r. w tym: 

8. - uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowana jako 

podstawa obliczenia podatku rolnego za 2018 rok na obszarze gminy Santok. 

(projekt 2) 

9. Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Lubuskiego w sprawie Aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy 

lubuskiej ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego 

PM10 oraz wartości docelowych benzo(a)pirenu oraz arsenu w nim zawartych. 

(projekt 3) 

10. Uchwała w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie 

„Dolina Warty i Dolnej Noteci”. (projekt 4) 

11. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Wawrów – dz. 

nr 135/184 i 135/185. (projekt 5) 

12. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Lipki 

Wielkie  – dz. nr 223/6. (projekt 6) 

13. Uchwała w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Lipkach 

Wielkich, ul. Szosowa 89 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku 

i działki nr 223/1, obr. Lipki Wielkie. (projekt 7) 

14. Uchwała w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej 

w obrębie Janczewo – 226/3. (projekt 8) 

15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/225/17 Rady Gminy Santok z dnia 

29 marca 2017r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na 

rok 2017. (projekt 9) 

16. Interpelacje i zapytania radnych. 

17. Informacje i wolne wnioski. 

18. Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Ad. 1 porządku obrad 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

Otwarcia XXXIX Sesji Rady Gminy Santok o godz. 10
15

 dokonał Przewodniczący Rady 

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

http://www.santok.pl/asp/pliki/banery/1.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/banery/2.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/banery/3.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/banery/4.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/banery/5.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/banery/6.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/banery/7.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/banery/8.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/banery/9.pdf
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wynosi 12 radnych (nieobecny Radny Piotr Goławski, Radny Tomasz Skrobański, i Radna 

Justyna Haliczyn). Lista obecności radnych i gości zaproszonych w załączniku do protokołu. 

 

Ad. 2 porządku obrad 

Przedstawienie porządku obrad.  

 

Sekretarz w imieniu Wójta złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu nr 6 tj. 

uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Lipki Wielkie  – dz. 

nr 223/6 

 

Skarbnik w imieniu Wójta złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dwóch 

uchwał: 

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

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

2017-2025. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż Rada na posiedzeniu sesji wyraża swoją wolę 

zgodnie z §15 Statutu Gminy Santok, w związku z tym w punkcie 5 porządku obrad zapis 

„informacja” nijak się ma do zapisów w statucie. Radna proponuje zapisać „stanowisko” lub 

„uchwała”. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby zmienić  zwrot „informacja” na „stanowisko”. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek złożony przez Sekretarza o 

wycofanie pkt 11 z porządku obrad. 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła wniosek głosami – 12 za, 0 przeciw, o 

wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosownie wniosek złożony przez Skarbnika o 

wprowadzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały  budżetowej Gminy Santok na rok 2017. 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła wniosek głosami – 12 za, 0 przeciw, o 

wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosownie wniosek złożony przez Skarbnika o 

wprowadzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok 

na lata 2017-2025.   

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła wniosek głosami – 12 za, 0 przeciw, o 

wstrzymujących. 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmianę w punkcie 5 porządku obrad 

polegającą na zastąpieniu słowa „informacja” słowem „stanowisko”. 

 

Rada Gminy przyjęła wniosek o zmianę zapisu w punkcie 5 głosami – 10 za, 2 przeciw, 0 

wstrzymujących. 

 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVI i XXXVII Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Stanowisko o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017r. 

6. Uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 (projekt 1) 

7. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2018r. w tym: 

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowana jako 

podstawa obliczenia podatku rolnego za 2018 rok na obszarze gminy Santok. 

(projekt 2) 

8. Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Lubuskiego w sprawie Aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy 

lubuskiej ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego 

PM10 oraz wartości docelowych benzo(a)pirenu oraz arsenu w nim zawartych. 

(projekt 3) 

9. Uchwała w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie 

„Dolina Warty i Dolnej Noteci”. (projekt 4) 

10. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Wawrów – dz. 

nr 135/184 i 135/185. (projekt 5) 

11. Uchwała w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Lipkach 

Wielkich, ul. Szosowa 89 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku 

i działki nr 223/1, obr. Lipki Wielkie. (projekt 7) 

12. Uchwała w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej 

w obrębie Janczewo – 226/3. (projekt 8) 

13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/225/17 Rady Gminy Santok z dnia 

29 marca 2017r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na 

rok 2017. (projekt 9)  

14. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2017. 

(projekt 10) 

15. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na 

lata 2017-2025. (projekt 11) 

16. Interpelacje i zapytania radnych. 

17. Informacje i wolne wnioski. 

18. Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Santok. 

 

 

Rada przyjęła porządek obrad ze zmianami jednogłośnie – 12 głosami za. 

http://www.santok.pl/asp/pliki/banery/1.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/banery/2.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/banery/4.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/banery/5.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/banery/7.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/banery/8.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/banery/9.pdf
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Ad. 3 porządku obrad 

Przyjęcie protokołu z XXXVI i XXXVII Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Rada Gminy przyjęła protokół z XXXVI Sesji – jednogłośnie 12 za. 

Rada Gminy przyjęła protokół z XXXVII Sesji – jednogłośnie 12 za. 

 

Ad. 4 porządku obrad 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

 

Wójt złożył sprawozdanie w tym: 

 4 października – zebranie wiejskie w Starym Polichnie, 

 6 październik – otwarcie ławeczki im. Pani Jadzi, Pani Jadwiga Małecka była 

wieloletnim pracownikiem Muzeum w Santoku, 

 7 październik – wizyta w Gussow-Platkow w ramach partnerstwa związanego z 

funduszami Euroregionu, 

 13 października – uroczystość pasowania na ucznia w Szkole Podstawowej w 

Janczewie, 

 13 października – odbiór Szkoły Podstawowej w Wawrowie po termomodernizacji, 

 13 października – Gminny Dzień Nauczyciela w GOK, 

 14 października – spotkanie z okazji Dnia Seniora w Janczewie,  

 14 października – spotkanie z okazji Dnia Nauczyciela w Santoku 

 19 października – uroczystość pasowania na ucznia w Szkole Podstawowej w 

Wawrowie, 

 20 października – podsumowanie Lubuskiej Olimpiady Młodzieży, które odbyło się w 

Lipkach Wielkich, 

 20 października – spotkanie z okazji Gminnego Dnia Seniora, które odbyło się  w hali 

sportowej w Santoku ze względu na dużą frekwencję,  

 27 października – podpisana została umowa na dofinansowanie budowy kanalizacji w 

Lipkach Wielkich, 

 27 października – odbył się III Gminny Dzień Profilaktyki Zdrowotnej w Lipach 

Wielkich zorganizowany przez Z-ce Wójta Bogumiła Ciborskiego, 

 31 października – odbiór drogi Janczewo – Czechów, 

 3 listopada – odbiór świetlicy w Gralewie i Starym Polichnie, 

 7 listopada – odbiór szatni sportowej w Starym Polichnie, 

 7 listopada – udział w Komisji Budżetowej, która zrobiła objazd inwestycji 

wykonanych w 2017 roku, 

 17 listopada – udział w uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, 

 18 listopada - udział w spotkaniu z mieszkańcami gminy partnerskiej Gussow-

Platkow, które odbyło się w Janczewie, 

 18 listopada – odbył się festiwal zespołów tanecznych w Lipkach Wielkich, 
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 20 listopada – odbiór przedszkola w Santoku, w którym uczestniczyła m.in. Pani 

Minister Elżbieta Rafalska, Wojewoda Lubuski  Władysław Dajczak, Pani Kurator 

Oświaty Ewa Rawa, 

 23 listopada – udział w uroczystości  pasowania na przedszkolaka, 

 25 listopada odbył się konkurs recytatorski w Szkole Podstawowej w Lipkach 

Wielkich, 

 25 listopada – udział w turnieju piłkarskim, który wygrała drużyna Wójta, 

 28 listopada – otwarcie Przedszkola w Lipkach Wielkich w którym m.in. uczestniczył 

W-ce Marszałek Roman Gawlik,  

 29 listopada – podpisanie umowy na rewitalizację Gralewa i Santoka 

 

 

Wójt poinformował, iż w okresie niewiele dłuższym niż miesiąc odbyły się trzy duże imprezy 

w Szkole Podstawowej w Lipkach Wielkich o zasięgu wojewódzkim. Imprezy odbywały się 

w soboty, czyli kosztem czasu prywatnego Dyrektora Szkoły Ferdynanda Sańko. Wójt 

podziękował Dyrektorowi za promocję gminy w województwie i zwrócił się z pytaniem do 

Dyrektora, jak to jest, że w jednej szkole dzieje się tak dużo i skąd Dyrektor czerpie na te 

działania siły i pomysły. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich Ferdynand Sańko oznajmił, że lubi to 

robić i ma takie grono nauczycieli, którzy chętnie współpracują. 

 

Wójt podziękował Referatowi Rozwoju Gospodarczego, ze względu na to, iż inwestycji w 

gminie jest bardzo dużo, a pracownicy referatu odpowiadają za przygotowanie dokumentacji i 

odbiory.  

Podziękowanie zostało skierowane do Kierownika Krzysztofa Karwatowicza, Pani Barbary 

Kasperskiej oraz Pana Daniela  Drożdżewskiego.  

 

Ponadto Wójt poinformował, że: 

 rozstrzygnięto przetarg na rewitalizację promenady, 

 trwają budowy dróg w Czechowi oraz Lipkach Wielkich, 

 trwa budowa chodnika w Janczewie, 

 unieważniony został przetarg na budowę kanalizacji w Lipkach Wielkich, ponieważ 

oferta, która została złożona przekraczała kosztorys o 3 000 000 zł. 

 

Ad. 5 porządku obrad 

Stanowisko o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017r. 

 

Informację przedstawiła Pani Dagmara Kowalicka-Szymczak pełniąca obowiązki 

kierownika CUW. 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 
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Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochamański przedstawił 

pozytywną opinię Komisji do przedłożonej informacji oraz poinformował, że niepokój 

Komisji wzbudziła zwiększona liczba dzieci w przedszkolu w Wawrowie oraz ewentualny 

brak miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym w przyszłym roku szkolnym. Komisja wraz z 

włodarzami gminy będzie wracać do tego tematu.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż jest zadowolona z przedłożonej informacji, ponieważ 

dowiedziała się z niej o wielu sprawach, które są ważne. Radna poprosiła, aby w przyszłym 

roku zawrzeć informację o wynikach egzaminów z pozostałych szkół tj. Janczewo i Wawrów. 

 

Pani Dagmara Kowalicka-Szymczak pełniąca obowiązki kierownika CUW oznajmiła, iż 

wyniki egzaminów ze szkół w Janczewie i  Wawrowie nie są zawarte, ponieważ w tym roku 

nie było egzaminów szóstoklasisty.  

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż oświata jest bardzo ważnym działem w naszej gminie. 

Przez wiele lat była opracowywana strategia rozwoju oświaty na terenie gminy i ona się 

sprawdziła, gdyż mamy nowoczesne obiekty, które służą do wyrównania szans między 

miastem, a wsią. Radny wyraził zdanie, że sprawozdanie jest bardzo czytelne i daje wiele 

informacji jak funkcjonuje oświata w gminie. Środki przeznaczane na oświatę są coraz 

wyższe i jest to plusem, natomiast niepokojące jest to, że demografia w gminie spada, a 

subwencja oświatowa jest na stałym poziomie.   

 

Radny Jerzy Stępień pogratulował zespołowi administracji i Dyrektorom za to jak 

funkcjonuje oświata. Radny oznajmił, iż po dobrym wczytaniu się w analizę finansową 

poszczególnych szkół wywnioskować można, że budżetu na koniec roku będą zrealizowane i 

prawdopodobnie nie trzeba będzie przeznaczać dodatkowych środków na oświatę, a nawet są 

placówki, które wypracowały duże oszczędności. Radny zwrócił się z pytaniem, czy 

oszczędności w poszczególnych placówkach wrócą do tych placówek.    

 

Wójt udzielił odpowiedzi, że wypracowane oszczędności, pozostaną w oświacie.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski zwrócił 

się z pytaniem, jak wygląda sytuacja w szkołach na terenie gminy po reformie, czy wszystko 

przebiegło bez problemów i czy są jakieś ustalenia odnośnie wydajności szkoły w Janczewie i 

przedszkola w Wawrowie, ponieważ liczba dzieci będzie wzrastała. Radny wyraził zdanie, iż 

niepokojące dla niego jest to, że klasy w szkołach są mało liczne - średnio wypada 12,3 

uczniów w klasie, a klasa mogłaby liczyć 20-25 uczniów.  

 

Wójt udzielił odpowiedzi, że prawdopodobnie będzie trzeba utworzyć jeden oddział 

przedszkola w świetlicy wiejskiej w Wawrowie i być może uda się pozyskać dofinansowanie 

na 300 000 zł w ramach konkursu na wyposażenie dodatkowe dla oddziału przedszkolnego, 

jednak to rozwiązanie nie powoduje zniknięcia problemu w dalszej perspektywie, gdyż 

przedszkole w Wawrowie jest za małe i Wójt będzie dążył do tego, aby rozbudować 
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przedszkole, bądź stworzyć nowe, ponieważ potencjał w Wawrowie jest duży. Podobnie jest 

w przypadku szkoły w Janczewie, gdyż niestety projekt przepadł i w przyszłym roku 

ponownie będzie składany wniosek na dofinansowanie do Ministerstwa Sportu na budowę 

sali sportowej oraz będą składane wnioski na rozbudowę szkoły. Niezbędne jest dobudowanie 

części do starej szkoły i poszerzenie jej o 2-3 pomieszczenia klasowe oraz oddział 

przedszkolny. Wójt wyraził zdanie, iż po okresie wrześniowym spokojnie gminna powinna 

sobie poradzić, aby dla dzieci miejsca wystarczyło w placówkach. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy dzieci w przedszkolach są wyłącznie 

z terenu gminy Santok oraz czy w szkole w Wawrowie są dzieci z Gorzowa Wlkp..  

 

Pani Dagmara Kowalicka-Szymczak pełniąca obowiązki kierownika CUW udzieliła 

odpowiedzi, że w przedszkolu w Wawrowie jest 6 dzieci spoza ternu gminy, które były 

przyjęte już w latach ubiegłych, a w roku 2017 dzieci spoza gminy nie brały udziału w 

rekrutacji, natomiast w szkole w Wawrowie, nie ma dzieci z Gorzowa Wlkp. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy Wójt przewiduje wstrzymanie naboru 

przedszkolaków w Wawrowie w przyszłym roku szkolnym. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, że nie przewiduje takiej sytuacji, ponieważ jeżeli zostanie 

utworzony oddział to nie będzie potrzeby wstrzymywania naboru.  

 

Stanowisko Rady:. 

Rada przyjęła informację o stanie  realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017r 

głosami – 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.  

 

Ad. 6 porządku obrad 

Uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2018. 

 

Uchwałę omówił Sekretarz Gminy, który poinformował, iż na finansowanie programu w  

roku 2018 przeznacza się: 

 na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej zostanie przeznaczonych 170 000 

zł,  

 na działania związane z turystyką i krajoznawstwem – 25 000 zł,  

 na ekologię i ochronę zwierząt oraz ochrona  – 5 000 zł,  

 na ochronę i promocję zdrowia w tym działalność leczniczą – 5 000 zł  

 na działania związane z kulturą, sztuką, ochroną dóbr dziedzictwa narodowego – 

10 000 zł. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu przedstawił pozytywna opinię Komisji 

do przedłożonej uchwały. 
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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 XXXIX/312/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 7 porządku obrad 

Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2018r. w tym: 

- uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowana jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego za 2018 rok na obszarze gminy Santok.  

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy, który poinformował, że zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o 

podatku rolnym Rada Gminy ma prawo obniżyć stawkę, która została ogłoszona w 

komunikacie Prezesa GUS i wynosi 52,49 zł. W roku 2016 Rada Gminy obniżyła stawkę 

wyliczoną jako średnią cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku 

rolnego na rok 2017r. i Wójt proponuje pozostawienie stawki podatku na rok 2018 na tym 

samym poziomie, czyli obniżona zostaje w stosunku do średniej ceny wyliczonej przez GUS 

o 2,49 zł i wynosi 50,00 zł za 1 dt.  Po obniżeniu ceny skupu żyta wartość podatku rolnego na 

rok 2017 od 1 ha przeliczeniowego gruntów  rolnych wyniesie 125 zł, a dla pozostałych 

gruntów 250 zł. Skarbnik poinformował, iż nastąpiła zmiana w §1 i będzie on brzmiał 

„Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego z dnia 18.10.2017r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 

poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 przyjmowaną jako podstawę 

obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy z kwoty 52,49 zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 

1 dt.” 

  

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa  przedstawił pozytywną opinię 

Komisji do przedłożonej uchwały.  

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż były Wójt Tadeusz Horbacz powiedział, że od 

rolników w ogóle nie trzeba by było zbierać podatków, gdyż bez tego budżet gminy sobie 

poradzi i to stwierdzenie przyrównując do roku 2017 jest prawdą, gdyż od rolników rocznie 

zbiera się ok 440 tyś.  Radny nie zamierza wchodzić w polemikę i domagać się obniżenia tej 

ceny. Radny stwierdził, iż należałoby poprawić ściągalność należności u osób prawnych, 

jednak jest to kompetencją Wójta. Rolnicy mogą mieć za złe, że Radny nie zabiega o 

obniżenie podatku, jednak wszyscy korzystają z budżetu i składając się na niego oczekują 

wydatków w poszczególnych miejscowościach. Gromadzenie środków jest ważne przez 

perspektywę realizacji  inwestycji. Radny prosi o przeznaczenie wpływów z podatku rolnego  

na remonty dróg gruntowych w większym zakresie. 

 

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

przeciw, 0 wstrzymujących. Obecnych na sesji 12 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXIX/313/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8 porządku obrad 

Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego 

w sprawie Aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej ze względu na 

przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 oraz wartości docelowych 

benzo(a)pirenu oraz arsenu w nim zawartych. 

 

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

ocena jakości powietrza i klasyfikacji stref w województwie lubuskim za rok 2016 dokonana 

przez WIOŚP w Zielonej Górze wykazała znaczne przekroczenia poziomu dopuszczalnego 

pyłów co spowodowało i zobowiązało Sejmik Wojewódzki do aktualizacji istniejącego już 

programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej. Aktualizacja wyznacza następujące 

działania naprawcze w zakresie ochrony powietrza: 

1. Działania podstawowe i wspomagające, wynikające z realizacji programu ochrony 

powietrza: 

 Obniżenie emisji z ogrzewania indywidualnego w gminach strefy lubuskiej; 

 Wzrost efektywności energetycznej gmin; 

 Termomodernizacja budynków mieszkalnych; 

 Poprawa czystości jezdni i ich otoczenia; 

 Edukacja ekologiczna; 

 Zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego; 

 Zwiększenie udziału zieleni w przestrzeni miast; 

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa  przedstawił pozytywną opinię 

Komisji do przedłożonej uchwały.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę ze zmianą pod głosowanie:  

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

przeciw, 0 wstrzymujących. Obecnych na sesji 12 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXIX/314/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9 porządku obrad 

Uchwała w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego 

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

Noteci”.  
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Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska, która poinformowała, że 

projekt uchwały był już przyjęty przez Radę, lecz został ponownie przedłożony ponieważ, 

gmina Skwierzyna złożyła wniosek o zniesienie zakazu zabudowy 100 m od linii brzegu rzeki 

określonego w uchwale.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa  przedstawił pozytywną opinię 

Komisji do przedłożonej uchwały.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę ze zmianą pod głosowanie:  

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

przeciw, 0 wstrzymujących. Obecnych na sesji 12 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXIX/315/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 10 porządku obrad 

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Wawrów – dz. nr 135/184 

i 135/185. 

 

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

projekt uchwały dotyczy sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego dwóch 

działek w miejscowości Wawrów. Pierwsza jest działką zabudowaną popegeerowskimi 

silosami, natomiast druga stanowi dojazd do tej działki.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa  przedstawił pozytywną opinię 

Komisji do przedłożonej uchwały.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę ze zmianą pod głosowanie:  

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

przeciw, 0 wstrzymujących. Obecnych na sesji 12 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXIX/316/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 11 porządku obrad 

Uchwała w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Lipkach Wielkich, ul. 

Szosowa 89 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działki nr 223/1, obr. Lipki 

Wielkie. 

 

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

uchwała dotyczy sprzedaży lokalu w Lipkach Wielkich w drodze przetargu nieograniczonego, 

gdzie gmina posiada lokal o powierzchni 64,82 m
2  

oraz udziały w częściach wspólnych i 

udział w działce 276/1000. Przedłożony projekt omawiany był na Komisji Rodziny, na której 

Radna Krystyna Rajczyk zgłosiła uwagi do uchwały.  
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Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa  przedstawił pozytywną opinię 

Komisji do przedłożonej uchwały. Ponadto przewodniczący poinformował, iż Komisja bardzo 

wnikliwie przeanalizowała tę uchwałę i stwierdziła, że najlepszym rozwiązaniem będzie 

sprzedaż lokalu, ponieważ lokal wymaga kapitalnego remontu i nadal pozostałaby 

współwłasność.  

Przewodniczący poinformował jednocześnie, że Komisja wnioskowała o wycofanie projektu 

uchwały nr 6 z porządku obrad,  aby dokonać innego podziału gruntów.  

 

Radny Jerzy Stępień oznajmił, iż na komisji Rodziny i Bezpieczeństwa Radna Krystyna 

Rajczyk zaproponowała, aby z przedmiotowego lokalu utworzyć 2 lokale socjalne, dla osób, 

które są bardzo zadłużone i wynajmują mieszkania w Wawrowie i po przesiedleniu tych osób 

sprzedać mieszkania w Wawrowie za dobrą cenę. Radni dokonali oględzin lokalu i 

stwierdzili, iż jest ono w niezłym stanie i możliwym byłoby utworzenie w nim mieszkań 

socjalnych, jednak okazało się, ze oprócz mieszkania gmina jest właścicielem gruntu i 

dobrym rozwiązaniem byłoby sprzedać lokal razem z gruntem.  

 

Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska odpowiedziała, że projekt uchwały nr 6 dotyczył 

gruntu, o którym mówił Radny Jerzy Stępień i został wycofany, ponieważ  na działce 

sąsiedniej budowana jest remiza strażacka i zostanie ona powiększona, a działka 

przeznaczona na sprzedaż zmniejszona. Lokalu i działki nie można sprzedać razem, ponieważ 

nieruchomości zapisane są w różnych księgach wieczystych. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy lokal przeznaczony do sprzedaży ma 

wspólne media z osobami, które zamieszkują pozostałą część budynku. 

 

Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska udzieliła odpowiedzi, że wszystkie media są 

wspólne i wymagają rozłączenia. 

 

Radny Arkadiusz Witczak oznajmił, iż był w lokalu i stwierdza, że dostosowanie go do 

utworzenia dwóch niezależnych mieszkań wymagałoby dużego wkładu finansowego ok. 200 

tyś. zł. Radny uważa, że problem z mieszkaniami socjalnymi należy rozwiązać w taki sposób, 

aby pieniądze ze sprzedaży nieruchomości przeznaczyć na budowę nowego budynku i 

utworzenie w nim mieszkań socjalnych. Natomiast rozwiązanie, o którym mówił Radny Jerzy 

Stępień byłoby kosztowne oraz generowałoby problemy społeczne.  

 

Radny Jerzy Stępień oznajmił, iż przedstawił tylko propozycję Komisji i nie mówił, że jej 

Członkowie są przeciwni sprzedaży, gdyż do dzisiaj nie posiadali wiedzy, że lokal i działka są 

to dwie odrębne części. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę ze zmianą pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę ze zmianą głosami: 10 za uchwałą, 2 

przeciw, 0 wstrzymujących. Obecnych na sesji 12 radnych.  
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Tekst jednolity uchwały nr XXXIX/317/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 12 porządku obrad 

Uchwała w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie 

Janczewo – 226/3. 

 

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

projekt uchwały dotyczy zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości położonej w 

miejscowości Janczewo o powierzchni 299 m
2
 na poprawienie warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległych. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa  przedstawił pozytywną opinię 

Komisji do przedłożonej uchwały.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę ze zmianą pod głosowanie:  

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

przeciw, 0 wstrzymujących. Obecnych na sesji 12 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXIX/318/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 13 porządku obrad 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/225/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 marca 

2017r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na rok 2017. 

 

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

miana programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Santok na rok 2017  następuje z wniosku Prokuratury rejonowej w 

Gorzowie Wlkp., która zarzuca wydanie jej z istotnym naruszeniem prawa, tj. art. 7 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez przekroczenie delegacji ustawowej i tym samym 

wykroczenie poza granice prawa poprzez uregulowanie w §4 pkt 4, §5 ust. 1 pkt 9 oraz §15 

ust. 1 i 2 kwestii edukacji mieszkańców. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa  przedstawił pozytywną opinię 

Komisji do przedłożonej uchwały.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę ze zmianą pod głosowanie:  

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

przeciw, 0 wstrzymujących. Obecnych na sesji 12 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXIX/319/17 stanowi załącznik do protokołu. 
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Przewodniczący Rady ogłosił przerwę (godz. 11
50

). 

Po przerwie (godz. 12
10

) Rada kontynuowała posiedzenie według porządku obrad. 

 

Ad. 14 porządku obrad 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2017 

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa  przedstawił pozytywną opinię 

Komisji do przedłożonej uchwały.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę ze zmianą pod głosowanie:  

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

przeciw, 0 wstrzymujących. Obecnych na sesji 12 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXIX/320/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 15 porządku obrad 

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2017-2025. 

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa  przedstawił pozytywną opinię 

Komisji do przedłożonej uchwały.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę ze zmianą pod głosowanie:  

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

przeciw, 0 wstrzymujących. Obecnych na sesji 12 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXIX/321/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 16 porządku obrad 

Interpelacje i zapytania radnych. 

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

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż w lipcu 2016 roku na spotkaniu w ówczesnym 

Dyrektorem MG-6 zwróciła się do Dyrektora z pytaniem jaka jest podstawa prawna dająca 

prawo Radzie Gminy Santok nakazywanie uchwałą wykonywanie obowiązków wynikających 

z regulaminu utrzymania czystości i porządku w naszej gminie. Ówczesny Dyrektor MG-6 w 

odpowiedzi wskazywał na spór prawny, który toczył się przed Sądem i obiecywał, że 

informacje w tej sprawie będą przekazane. Stanowisko Dyrektora MG-6 zajmuje już inna 

osoba, ale informacja, o którą prosiła Radna nie została przekazana. Radna poinformowała, że 
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w związku z powyższym w dniu dzisiejszym na ręce Przewodniczącego Rady składa 

interpelacje i prosi o przekazanie jej do kompetentnych osób.  

Ponadto Radna oznajmiła, iż na ostatniej Sesji Przewodniczący przekazał sprawę skarżącej na 

Kierownika OPS do zbadania Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa i zapytała, czy w tej 

sprawie coś się dzieje. 

 

Radna oznajmiła, iż na ostatniej sesji nadzwyczajnej Radny Tadeusz Boczula oskarżył ją  o 

to, iż była przeciwko programowi rewitalizacji i mieszkańcom Gralewa i stwierdził, że nie był 

obecny na Sesji, ale wyczytał to w protokole. Radna sprawdziła protokół i chce powiedzieć, 

że jest on dobrze napisany i z niego nie wynika to co powiedział Radny. Radna głosowała za 

rewitalizacją miejscowości Gralewo. Radna zwróciła się słowami: „Panie Tadeuszu, proszę 

nie kłamać, proszę nie oskarżać mnie, że działam przeciwko mieszkańcom Gralewa, bo to jest 

nieprawda”. 

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż podtrzymuje swoją wypowiedź, gdyż jest przekonany 

do tego co przeczytał w protokole i wymiar wypowiedzi zmierzał do tego, że były 

wątpliwości, dlaczego rewitalizacja ma być akurat w Gralewie.  

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, iż liczy na to, że Radny ponownie przeczyta 

protokół i na następnej sesji skoryguje swoją wypowiedź.  

 

Radny Arkadiusz Witczak oznajmił, iż mieszkańcy wsi Mąkoszyce  i Baranowice zwrócili 

się do niego z prośbą o remont odcinka drogi, który łączy te dwie miejscowości.  

 

Wójt oznajmił, iż  jest problem z drogami szutrowymi nie tylko we wskazanych 

miejscowościach, ale również w pozostałych i na ten moment Wójt prosi o cierpliwość, 

ponieważ Kierownik RGKROŚ pracuje już nad przetargiem dotyczącym równania dróg na 

2018r. i będzie to realizowane, a jeżeli są miejsca, gdzie trzeba działać szybko to jest to na 

bieżąco realizowane.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w sprawie dotyczącej skargi na Kierownika OPS 

informacje przekaże Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa w punkcie 

następnym. 

 

Ad. 17 porządku obrad 

Informacje i wolne wnioski  

Przewodniczący Rady poinformował, iż do Biura Rady: 

 wpłynęło pismo z Rady Miasta w Sosnowcu w sprawie apelu dotyczącego poparcia 

protestu w służbie zdrowia – pismo przekazano w celach informacyjnych (pismo 

stanowi załącznik do protokołu), 

 wpłynął wniosek ze Szkoły Podstawowej w Santoku o nadanie Szkole Podstawowej 

im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawadzkiej – Przewodniczący Rady pismo przekazał na 
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ręce Wójta do zbadania pod względem prawnym (pismo stanowi załącznik do 

protokołu). 

 

Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa poinformował iż w sprawie 

przekazanej na Sesji w dniu 29 września 2017r. do zbadania przez Komisję ds. Rodziny i 

Bezpieczeństwa, Przewodniczący Komisji poprosił o opinię prawną, czy Komisja jest 

Kompetentna do badania danej sprawy. Pani Mecenas stwierdziła, że nie (opinia prawna 

stanowi załącznik do protokołu). W związku z powyższym Komisja ds. Rodziny i 

Bezpieczeństwa nie będzie podejmować przedmiotowej tematyki.  

 

Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, iż zostały pomylone tematy, gdyż nie chodziło o 

skargę na Panią Kierownik OPS tylko o prace Zespołu Interdyscyplinarnego. Radna 

proponuje dokładne zapoznanie się z protokołem i powrócenie do tematu.  

 

Przewodniczący Radny oznajmił, iż w najbliższym czasie wspólnie z Przewodniczącym 

Komisji ds. Rodziny i bezpieczeństwa zweryfikuje te kwestię.  

 

Wójt poinformował, iż spotkał się z Radną Krystyną Rajczyk, która na ostatniej Sesji 

oznajmiła, że jest możliwość podniesienia funduszu sołeckiego dla większych miejscowości, 

gdyż w przeliczeniu na mieszkańca wychodzi na to, iż duże miejscowości są poszkodowane. 

Wójt oznajmił, iż intencją Radnej nie było to, żeby mniejszym miejscowością zabrać fundusz, 

aby dodać większym, tylko to, że Rada Gminy ma możliwość zwiększenia funduszu 

sołeckiego.  Wójt wyraził zdanie, iż jest przeciwny takiemu działaniu, gdyż są to środki 

budżetowe, a do większych miejscowości trafiają dużo większe środki niż do mniejszych. 

Oczywiście Rada Gminy ma możliwość podniesienia funduszu sołeckiego, natomiast 

uszczupli to budżet gminy.  

 

Radny Stanisław Tokarski oznajmił, iż chciałby zabrać głos w poruszonej sprawie jako 

przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa i wyraził zdanie, że dysproporcja 

funduszy sołeckich powinna być inna i większe miejscowości powinny dostawać więcej 

środków, ponieważ mają większe obiekty, które potrzebują większych nakładów, a mniejsze 

miejscowości mają mniejsze potrzeby. Radny uważa, że Komisja Budżetu Gospodarki i 

Rolnictwa powinna się tą tematyką zająć.  

 

Radna Irena Furmańska poprosiła, aby Radny Stanisław Tokarski  nie wypowiadał się jako 

Przewodniczący Komisji w sytuacji, kiedy Komisja na ten nie obradowała.  

 

Pani Krystyna Podsiadło Sołtys wsi Janczewo poruszyła następujące kwestie: 

 nie rozwiązano problemu zalanego pobocza przy nowo otwartej drodze Janczewo-

Czechów; 

 budowany chodnik jest według Pani Sołtys robiony nieprawidłowo, ponieważ na 

środku chodnika jest słup,  korzenie młodych drzew są obcinane, a za 2-3 lata te 
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korzenie wypchną chodnik do góry, Pani Sołtys w tej sprawie uda się do Zarządu 

Dróg, ale prosi także o poparcie ze strony gminy; 

 podczas wichury został uszkodzony w Janczewie plac zabaw, 27 października Pani 

Sołtys była z pracownikiem Urzędu na oględzinach i miało być to naprawione, jednak 

do dnia dzisiejszego tak nie jest; 

 przy cmentarzu śmieci wytwarzanych jest bardzo dużo i gromadzone są w 

pojemnikach oraz w workach przy pojemniku na śmieci, a firma opróżnia tylko 

pojemnik i zostawia śmieci, Pani Sołtys poprosiła o interwencje w tej sprawie; 

 

Wójt oznajmił, że sprawy poruszone przez Panią Sołtys nie są nowe, temat dotyczący drogi 

powiatowej jest znany, jest w toku i ma być tam zrobiony zbiornik retencyjny, który ma 

zrealizować firma budująca drogę. W kwestii chodnika można powiedzieć, że realizacja nie 

jest taka jak być powinna, jednak słupy, o których mówiła Pani Sołtys są słupami 

telefonicznymi i ich usunięcie nie było uwzględnione w projekcie, gdyż kosztowałby on nie 

120 tyś. zł, a 300 tyś. zł, albo jeszcze więcej i inwestycja raczej w ogóle nie zostałaby 

zrealizowana. Problemy pojawiają się ze względu na to, że jest tam bardzo wąsko i 

wykonawca radzi sobie jak może zachowując przy tym wymogi określone w przepisach.  

 

Pani Kierownik RGKROS Halina Garczyńska oznajmiła, iż plac zabaw w Janczewie 

będzie ogrodzony, materiały są już na magazynie i w najdłuższych dniach będzie to 

zrealizowane. W kwestii śmieci Pani Kierownik poinformowała, że nie została jeszcze 

wybrana firma zajmująca się wywozem odpadów, a do tej pory firma zabierała worki stojące 

przy pojemnikach i jest to pierwszy taki przypadek.  

  

Sekretarz w kwestii drogi i chodnika w Janczewie dodał, że jedno i drugie zadanie nie są 

zadaniami gminy i nie występuje ona w roli inwestora. Chodnik oraz drogę budowali 

zarządcy tych dróg, co nie oznacza, że ma to być źle zrobione i te pieniądze, które dokłada 

gmina nie pozwalają domagania się tego, aby inwestycje były prawidłowo wykonane.  Urząd 

te kwestie monitoruje i usytuowanie terenu drogi w Janczewie jest takie, że wytworzyła się 

naturalna niecka w której woda stoi i zawsze stała. Rozwiązanie, o którym mówił Wójt będzie 

wykonane tylko w tej chwili warunki są niesprzyjające i Sekretarz poprosił o cierpliwość. 

Będą także prowadzone rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich, ponieważ nie może być 

tak, że chodnik zostanie wykonany źle, jednak faktem jest, że warunki są trudne, ponieważ 

jest wąsko.  

 

Sołtys Wsi Baranowice Paweł Bartczak zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z Urzędu 

sprawdził jak wygląda droga w Baranowicach, szczególnie w miejscu nad kanałem, gdzie 

dojazd do posesji jest trudny. Przy nowej drodze pobocza są zasypane, droga jest sprzątana na 

zasadzie „zepchnięcia”, i nikt tego nie pilnuje. Sołtys zaproponował, aby w jakiś sposób 

zmobilizować rolników do sprzątania po sobie. 

 

Wójt oznajmił, że ciężko sobie wyobrazić, że Urzędnik będzie stał przy drodze i pilnował, 

czy ktoś posprzątał, natomiast jest to monitorowane i zgłaszane do rolników, że mają 
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sprzątać, jednak wszyscy wiedzą jak jest to realizowane. Z drogami jest problem i nie da się 

go łatwo rozwiązać. 

 

Sołtys Wsi Baranowice Paweł Bartczak oznajmił, że zostały wydane pieniądze na budowę 

drogi i nie ma efektu, ponieważ zasypywana jest piachem.  

 

Sekretarz oznajmił, że czyszczenie należy do użytkownika drogi, który wyjeżdża z drogi 

gruntowej i nanosi na drogę publiczną zanieczyszczenia, obowiązek ten wynika z przepisów 

ustawy o drogach, natomiast gmina spróbuje dotrzeć do rolników w celu zwrócenia im uwagi 

oraz będzie domagać się od zarządcy drogi, którym jest powiat, aby egzekwował te 

czynności.  

 

Sołtys Wsi Lipki Małe Zbigniew Szabała poinformował, iż zwracał się do rolników, którzy 

zachowywali się w sposób o którym mówił Sołtys Baranowic i usłyszał jedynie kilka 

przykrych słów, dlatego powinien być odgórny nakaz.  

 

Przewodniczący Rady oznajmił, że może należy pisemnie przypomnieć rolnikom o ich 

obowiązkach względem drogi, którą użytkują  

 

Sołtys Wsi Płomykowo Grzegorz Jatczak odniósł się do dyskusji na temat funduszu 

sołeckiego i oznajmił, że poszczególni  Radni twierdzą, że należy większym miejscowością 

dołożyć środki do funduszu sołeckiego i w związku z tym Sołtys zwrócił się z pytaniem, czy 

mniejsze miejscowości należy „zaorać”, ponieważ nic się nie robi w mniejszych 

miejscowościach, a w dużych są duże inwestycje i jeszcze domagają się zwiększenia 

funduszu.  

 

Sekretarz poinformował, iż ustawodawca podejmując ustawę o funduszu sołeckim wyraźnie 

określił jakie zadania mogą być z niego realizowane i obawia się, że sołectwa próbują 

zastąpić gminę w wykonywaniu pewnych zadań. Posiedzenie Sesji Rady Gminy jest 

miejscem, aby podejmować decyzje jak wydawać środki na poszczególne miejscowości.  

Sekretarz uważa, że fundusz sołecki (poza działaniami kryzysowymi, stanów klęski 

żywiołowej, które mogą być wydawane przez Sołectwo) przechodzi przez budżet i 

pracownika gminy, ponieważ rolą Sołtysa nie jest wydatkowanie środków,  jedynie inicjatywa 

i decyzja w jaki sposób mają być wydatkowane wychodzi ze strony Sołtysa, Rady Sołeckiej i 

mieszkańców. Fundusz sołecki jest ustalany na podstawie wzoru określonego w ustawie i 

jeżeli Rada chciałaby ten fundusz zwiększyć to zwiększenie nie będzie refundowane z 

budżetu państwa. Należy także zwrócić uwagę na to jaką sprawność finansową będzie miała 

gmina po zwiększeniu funduszu sołeckiego.  

 

Wójt dodał, że należy zdawać sobie sprawę, że budżet gminy jest napięty do granic 

wytrzymałości i należy być bardzo ostrożny w wydatkowaniu środków. Wójt dodał, że w 

ramach zdrowego rozsądku na wspieranie zadań gminy np. na szkoły, można przeznaczać 

fundusz sołecki.  
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Radny Arkadiusz Witczak oznajmił, że fundusz sołecki ma zupełnie inny cel i należy go 

przeznaczać na wzmocnienie aktywności ludzi. Radny rozumie, iż można wybudować np. 

plac zabaw przy szkole, ale to nie jest jego główny cel. Radny uważa, że aktualny podział  

funduszy sołeckich jest dobry.  

 

Ad. 18 porządku obrad 

Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 13
00

 Przewodniczący Rady zamknął 

obrady XXXIX Sesji.  

 

 

Protokolant        Przewodniczący Rady Gminy  

 

Joanna Krystosik        Damian Kochmański 


