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Protokół XLI/2018 

z XLI Sesji Rady Gminy S a n t o k 

30 stycznia 2018r. 

(Sesja zwołana została na wniosek Wójt Gminy Santok) 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy Santok (projekt 1). 

4. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości opłaty za korzystanie               

z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, w oddziałach 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz w innej publicznej 

formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Santok (projekt 

2). 

5. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określania wysokości 

nauczycielskiego dodatku  mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego 

przyznania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym  w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Santok (projekt 3). 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 1 porządku obrad 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

Otwarcia XLI Sesji Rady Gminy Santok o godz. 10
10

 dokonał Przewodniczący Rady Gminy 

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

14 radnych (nieobecny Radny Tomasz Skrobański).  

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

podczas omawiania punktu 3 do obrad dołączył Radny Tomasz Skrobański. 

 

Ad. 2 porządku obrad 

Przedstawienie porządku obrad.  

 

Sekretarz oznajmił, iż w imieniu Wójta wnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad 

uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie uchwały do porządku obrad. 

  

Rada wprowadziła uchwałę do porządku obrad jednogłośnie – 14 głosami za 

 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy Santok (projekt 1). 
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4. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości opłaty za korzystanie                      

z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, w oddziałach 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz w innej publicznej 

formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Santok (projekt 

2). 

5. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określania wysokości 

nauczycielskiego dodatku  mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego 

przyznania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym  w szkołach  i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Santok (projekt 3). 

6. Podjęcie chwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów 

(projekt 4). 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Zamknięcie obrad. 

Rada Gminy przyjęła porządek obrad ze zmianami jednogłośnie - 14 głosami za.  

Ad. 3 porządku obrad 

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

gminy Santok. 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ  Halina Garczyńska, która przedstawiła 

różnice w stosunku do obecnie obowiązującego regulaminu. 

 

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

). Od tego momentu w sesji 

uczestniczyło 15 Radnych. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, dlaczego temat regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Santok nie stanął na Komisji Budżetu. 

 

Przewodniczący Rady oznajmił, iż projekt regulaminu z MG-6 został przesłany niedawno i 

na dzisiejszej Sesji pochyli się nad nim cała Rada. 

 

Radny Stanisław Tokarski oznajmił, iż wprowadzono do regulaminu pojemnik o 

pojemności 80l, a nie ma w nim odniesienia, dla kogo jest przeznaczony. 

 

Przewodniczący Rady oznajmił, iż w § 8 pkt 3 regulaminu jest informacja, iż „pojemniki 

wymienione w § 3. ust. 1 z wyłączeniem worków – w przypadku nieruchomości 

niezamieszkałych.” 

 

Wójt poinformował, iż zmiana dotycząca pojemności pojemnika była zgłoszona na wniosek 

Wójta, który przekazał go na prośbę Radnej Krystyny Rajczyk. 

 

Radny Piotr Goławski oznajmił, iż nowy sposób segregacji (dotyczący worków brązowych) 

jest przystosowany do terenu miejskiego, natomiast dla terenów wiejskich jest niepraktyczny, 

ponieważ wytwarzanych jest dużo takich odpadów, a ich wywóz odbywa się raz w miesiącu. 
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Pani Kierownik RGKROŚ  Halina Garczyńska odpowiedziała, że ustawa o odpadach 

zmierza do tego, aby gospodarstwa domowe korzystały z kompostowników.  

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, iż zgodnie z ustawą, kontrole nad realizacja 

zapisów w regulaminie sprawuje Wójt i zwróciła się z pytaniem, jak to będzie realizowane 

jeżeli zadania określone w regulaminie wykonuje MG-6. 

 

Sekretarz Gminy poinformował, że zgodnie z ustawą, jeżeli gmina przekazuje zadania 

Związkowi to on  przejmuje całą odpowiedzialność za ich realizację. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, kto przeprowadza kontrolę nad 

Związkiem Gmin MG-6 w zakresie prawidłowej realizacji zleconych zadań.  

 

Sekretarz Gminy odpowiedział, iż taką kontrolę realizuje organ wykonawczy Związku, 

którym jest Zgromadzenie.  

 

Radny Radosław Wawrzyniak zapytał, skąd MG-6 ma informacje o właścicielach szamb, 

czy też oczyszczalni przydomowych.  

 

Pani Kierownik RGKROŚ  Halina Garczyńska odpowiedziała, iż kontrola dotycząca 

przydomowych oczyszczalni i szamb była przeprowadzona w MG-6, który prowadzi 

ewidencję w tym zakresie, a informacje pozyskuje od gminy.  

 

Radny Piotr Goławski zwrócił się z pytaniem, czy nie można w regulaminie wyznaczyć 

jakiegoś okresu zimowego, w którym będzie można spalić gałęzie.  

 

Pani Kierownik RGKROŚ  Halina Garczyńska odpowiedziała, że ustawa zabrania spalania 

odpadów.   

 

Sekretarz Gminy poinformował, że zgodnie z ustawą o ochronie środowiska, nie można 

spalać odpadów, którymi są również gałęzie, dlatego powstały PSZOKi, gdzie można tego 

typu odpady umieścić. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 15 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących. Obecnych na sesji 15 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XLI/332/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 4 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w publicznym przedszkolu, w oddziałach przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych oraz w innej publicznej formie wychowania przedszkolnego 

prowadzonych przez Gminę Santok. 
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Uchwałę mówiła Pani Dagmara Kowalicka-Szymczak pełniąca obowiązki Kierownika 

CUW, która poinformowała, iż przedłożona uchwała podyktowana jest zmianą podstawy 

prawnej, ustawa o finansowaniu zadań oświatowych w art. 52 stanowi, że Rada Gminy 

określa wysokość opłat.  Inicjatywa obniżenia opłaty o 25%, o której mowa w § 3 ust. 1, 

zawarta w niniejszej uchwale, podyktowana została zamiarem wyjścia naprzeciw postulatom 

zgłaszanym przez społeczność gminną, a zwłaszcza rodziców rodzin wielodzietnych. 

Powyższe stanowić będzie także wsparcie w ramach rozszerzenia  polityki prorodzinnej 

Państwa. Pani Dagmara Kowalicka-Szymczak dodała, że w ciągu roku bieżącego po 

wprowadzeniu obniżki we wszystkich placówkach przedszkolnych wpływy z tego tytułu będą  

mniejsze o ok. 1940 zł brutto.  

 

Wójt  oznajmił, iż są to niewielkie pieniądze, ale zawsze jest to krok w stronę polityki 

prorodzinnej. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż Radni otrzymali projekt uchwały bez uzasadnienia. 

 

Przewodniczący Rady poprosił Panią Dagmarę Kowalicką-Szymczak o odczytanie 

uzasadnienia uchwały. 

 

Pani Dagmara Kowalicka-Szymczak pełniąca obowiązki Kierownika CUW odczytała 

uzasadnienie. 

  

Radny Radosław Wawrzyniak zapytał, ile dzieci uczęszcza do przedszkoli na terenie 

gminy. 

 

Pani Dagmara Kowalicka-Szymczak pełniąca obowiązki Kierownika CUW udzieliła 

odpowiedzi, że ok. 200 dzieci uczęszcza do przedszkoli. 

 

Radny Jerzy Stępień zaproponował, aby obniżyć kwotę o 50%. 

 

Wójt zaznaczył, że gmina bardzo dużo pieniędzy przeznacza na oświatę, ponadto rodzice 

otrzymują świadczenie „500+”. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 15 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących. Obecnych na sesji 15 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XLI/333/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 5 porządku obrad  

Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określania wysokości nauczycielskiego 

dodatku  mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznania i wypłacania 
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nauczycielom zatrudnionym  w szkołach  i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Santok. 

 

Uchwałę mówiła Pani Dagmara Kowalicka-Szymczak pełniąca obowiązki Kierownika 

CUW, która poinformowała, iż zgodnie z treścią art. 76 pkt. 25 lit. ustawy z dnia 

27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych z dniem 01 stycznia 2018 roku 

w ustawie Karta Nauczyciela uchylone zostały przepisy art. 54 ust. 1-4 oraz ust. 6-8 

dotyczące dodatku mieszkaniowego przysługującego nauczycielowi zatrudnionemu na terenie 

wiejskim. W związku z tym uchwała Nr XXXV/199/09 Rady Gminy Santok z dnia 9 kwietnia 

2009 r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz 

szczegółowych zasad jego przyznania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach 

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok, nie znajduje oparcia w obowiązującym 

stanie prawnym. 

 

Radny Stanisław Tokarski zwrócił się z pytaniem, co będzie w zamian dla nauczycieli, 

jeżeli zostanie im zabrany dodatek mieszkaniowy.  

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż nauczyciele dostaną podwyżki. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 15 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących. Obecnych na sesji 15 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XLI/334/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 6 porządku obrad 

Podjęcie chwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów. 

 

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

nadanie nazwy ulicy następuje na wniosek firmy ,,Emerix Investments” Sp. z o.o.,  która jest 

właścicielem przedmiotowej nieruchomości. Proponowana przez właścicieli nazwa to  

„Moje Bermudy”. 

 

Wójt poinformował, że uchwała jest pilna, ponieważ ludzie, którzy kupują mieszkania 

wybudowane przez firmę ,,Emerix Investments” Sp. z o.o, chcą skorzystać z programu 

rządowego „Mieszkanie dla młodych”. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak oznajmił, iż w jego ocenie nazwa jest nietrafiona, ponieważ 

jest typowo marketingowa. Radny proponuje nawiązać do nazw ulic, które już są nadane w 

Wawrowie.  

 

Stanisław Tokarski oznajmił, iż wolałby aby uchwała trafiła na komisje budżetową, 

ponieważ nazwa „Moje Bermudy” dla jednej z uliczek jest zawłaszczeniem i będzie 

kolidować z funkcjonującą już nazwą „Osiedle Bermudy”.  
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Radna Irena Furmańska poinformowała, iż są przepisy określające sposób nadawania nazw 

ulicom. W ocenie Radnej, nie ma możliwości nadania nazwy „Moje Bermudy” i ona będzie 

głosować przeciwko podjęciu uchwały. 

 

Sekretarz Gminy oznajmił iż przepisy regulują tę kwestię w ten sposób, że jeżeli droga jest 

publiczna to wyłącznie do Rady należy kompetencja nadania i wyboru nazwy ulicy, natomiast 

jeżeli droga jest prywatna to nadanie odbywa się za zgodą lub na wniosek właściciela. W 

omawianym przypadku właściciel wyszedł z propozycją, ale jeżeli Rada nie chce wyrazić 

zgody na proponowaną nazwę to powinna wystąpić do właściciela o zaproponowanie innych 

nazw.  

 

Radna Irena Furmańska postawiła wniosek o przekazanie tego tematu do Komisji Budżetu. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak oznajmił, iż ulice powinny być uszeregowane i nadawane 

tematycznie dla miejscowości lub osiedli. Radny dodał, że nazwę proponuje właściciel, ale 

Rada ma prawo jej nie przyjąć. 

 

Radny Tadeusz Boczula wyraził zdanie, iż wskazana przez właściciela nazwa Jemu nie 

przeszkadza i jest za tym, aby uchwałę przegłosować. 

 

Wójt oznajmił, iż przedstawiciel firmy poinformował, że stoją dwa gotowe budynki i jeżeli 

nie dojdzie do nadania nazwy ulicy to ludzie nie dostaną kredytów. Wójt dodał, że Radni 

nigdy nie robili problemów przy nadawaniu nazw. 

 

Radny Stanisław Tokarski poinformował, iż nie było wcześniej problemów przy nadawaniu 

nazw ulic, ponieważ uchwały najpierw trafiały na Komisję Budżetu i po przepracowaniu 

przedkładane były Radzie na Sesji. Radny rozumie potrzebę szybkiego nadania nazwy, jednak 

zastanawia się co stało na przeszkodzie, aby firma złożyła wniosek wcześniej.  

  

Radny Piotr Goławski oznajmił, iż to nie jest jedyna nazwa ulicy, która nie została przyjęta 

przez Radę, czego przykładem była „ulica Marketowa”. Radny popiera wypowiedź Radnego 

Radosława Wawrzyniaka, aby nazwy ulic uporządkować, ale jedynym rozwiązaniem według 

Radnego jest rozwiązanie, które zastosowała gmina Deszczno, a mianowicie zrobiła to 

kompleksowo.  

 

Sekretarz Gminy zaproponował, aby zrobić przerwę w obradach i w międzyczasie 

skontaktować się z wnioskodawcą w celu wysłuchania innych propozycji nazw dla ulicy.  

 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę (godz. 10
45

) 

 

Po przerwie (godz.  11
10

) kontynuowano obrady zgodnie z porządkiem obrad. 

 



7 
 

Do obrad dołączyła Przedstawicielka firmy ,,Emerix Investments” Sp. z o.o Joanna 

Drozdowicz, którą Przewodniczący Rady poinformował, iż większość Radnych nie chciała 

się przychylić do nazwy zaproponowanej przez wnioskodawcę i w związku z tym prosi o 

propozycję innej nazwy. 

 

Joanna Drozdowicz  oznajmiła, iż nie jest przygotowana na inną propozycję i zwróciła się z 

pytaniem, dlaczego Radnym wskazana nazwa nie pasuje. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak poinformował, iż w spisie nazw jest już ulica o nazwie os. 

Bermudy, która jest obok i według Radnych nazwy się „zlewają” i nie będą czytelne. 

 

Sekretarz poinformował, że przedmiotowa droga jest drogą niepubliczną i nazwa dla niej jest 

nadawana na wniosek lub za zgodą właściciela, natomiast do wyłącznej kompetencji Rady 

należy nadanie nazwy. W omawianym przypadku musi być zgoda właściciela i zgoda Rady, z 

tym, że zgoda Rady jest nadrzędna i jeżeli uzna, że nie chce proponowanej nazwy to ma 

prawo odmówić właścicielowi.  

 

Joanna Drozdowic zwróciła się z pytaniem, jaką nazwę proponują Radni. 

 

Radni zaproponowali nazwę ulicy „Słoneczna”. 

 

Joanna Drozdowicz wyraziła zgodę na propozycję Rady.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, iż wprowadzono zmianę w §1 przedmiotowej 

uchwały.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż wycofuje wniosek dotyczący skierowania uchwały 

do przepracowania na Komisję Budżetową.  

  

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 15 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących. Obecnych na sesji 15 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XLI/335/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 7  porządku obrad  

Interpelacje i zapytania radnych. 

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

 

Radny Arkadiusz Witczak zapytał, dlaczego Wójt wystąpił z zapytaniem do Sołtysa Lipek 

Wielkich, co znajduje się w pomieszczeniu przeznaczonym do sprzedaży.  

  

Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska oznajmiła, iż w związku z przygotowaniem 

lokalu do sprzedaży przeprowadzono oględziny. Radni obecni na oględzinach chcieli 

pozyskać taką informacje, dlatego wystąpiono z zapytaniem do Pani Sołtys.  
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Radny Jerzy Stępień oznajmił, iż był na oględzinach na których Radni zapytali o sprzęt 

znajdujący się w pomieszczeniu, jednak Pani Kierownik RGKROŚ nie potrafiła udzielić 

odpowiedzi, dlatego skierowała zapytanie do Pani Sołtys. 

 

Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska oznajmiła, iż nie potrafiła udzielić 

odpowiedzi, dotyczącej sprzętu, ponieważ część była zakupiona z funduszu sołeckiego i 

znajduje się na środkach trwałych, a pozostałej części nie ma. 

 

Radny Arkadiusz Witczak poinformował, iż część sprzętu pozyskał od sponsorów, kiedy 

pełnił funkcję sołtysa. Pozyskany sprzęt nie istnieje w ewidencji, ale służy mieszkańcom.   

 

Radny Jerzy Stępień oznajmił, iż ul. Szkolna w obecnym stanie jest praktycznie 

nieużyteczna i w związku z tym należy podjąć kroki w celu poprawy jej stanu technicznego.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż przypomina o chodniku, który obiecał sekretarz i o 

którym pamiętają mieszkańcy. Od obietnicy minęły 3-4 miesiące i nic w tej sprawie się nie 

dzieje. 

 

Sekretarz Gminy poinformował, że liczy na to, iż mieszkańcy będą pamiętać tę obietnicę, 

ponieważ nie wycofuje się z niej i na następną sesje przedłożony zostanie projekt uchwały w 

sprawie dofinansowania powiatu na to przedsięwzięcie, a w ślad za tym zostanie zawarte 

porozumienie na realizację.  

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż na ul. Sadowej w Wawrowie jest studzienka, która 

nie jest odpowiednio zabezpieczona i w związku z tym prosi o interwencję.  

 

Halina Garczyńska poinformowała, iż sprawa niezabezpieczonej studzienki została już  

zgłoszona do PWiK. 

 

Radny Jerzy Stępień poprosił, aby postawić znak zakazu wjazdu ciężarówek, ponieważ 

wjeżdżają na nowy chodnik, który się niszczy. 

 

Wójt poinformował, iż znaki są ustawione. 

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż wiata przystankowa w Wawrowie jest zniszczona i 

prosi o zakup nowej.  

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, iż zwróciła się do niej mieszkanka ul. Widokowej  

z zapytaniem, kiedy dostanie odpowiedź na pismo, które składała do Wójta. 

 

Halina Garczyńska poinformowała, iż odpowiedź na pismo zostało skierowane do Sołtysa 

Czechowa i Sołtysa Wawrowa.  

 

Wójt odniósł się do stanu dróg gminnych i oznajmił, iż woda leci z gór, co jest naturalne i 

trudno oczekiwać, że zostanie „wyłapana”. Stan dróg jest fatalny, jednak dopóki nie zostanie 

rozstrzygnięty przetarg na utrzymanie dróg ciężko podjąć działania.  

Wójt dodał, że w czwartek podpisano umowę na budowę kanalizacji w Lipkach Wielkich i 

poprosił o zachowanie obiektywizmu przy zamieszczaniu wpisów dotyczących tej inwestycji  

w mediach społecznościowych.  
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Radny Arkadiusz Witczak oznajmił, iż nie pamięta dokładnego brzmienia wpisu, ale w jego 

treści poinformował jedynie mieszkańców o podpisaniu umowy i podziękował wszystkim, 

którzy przyczynili się do tej inwestycji.  

 

Ad. 8 porządku obrad  

Zamknięcie obrad XLI Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 11
30

 Przewodniczący Rady zamknął 

obrady XLI Sesji.  

 

 

Protokolant        Przewodniczący Rady Gminy  

 

Joanna Krystosik        Damian Kochmański 

 


