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Protokół XLII/2018 

z XLII Sesji Rady Gminy 

S a n t o k 

28 lutego 2018r. 

 

Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XL i XLI Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Stanowisko w sprawie informacji o realizacji zadań Rady Gminy za 2017r. 

6. Stanowisko w sprawie informacji o realizacji zadań stałych Komisji Rady za 2017r. 

7. Stanowisko w sprawie informacji o realizacji zadań Komisji Rewizyjnej za 2017r. 

8. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Santok na 2018r. (projekt 1) 

9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018r. (projekt 

2) 

10. Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady na 2018r. (projekt 

3) 

11. Uchwała  w sprawie zmian w statucie Gminy Santok.(projekt 4) 

12. Uchwała  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych 

w miejscowości Wawrów dz.nr 172/8 na dz.nr 172/10. (projekt 5) 

13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych 

w miejscowości Santok dz. nr 619/1 na działki nr 619/4 i 619/5.(projekt 6) 

14. Uchwała w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok. (projekt 7) 

15. Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Santok. (projekt 8) 

16. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Gorzowskiemu. (projekt 9)            ` 

17. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 

pobierania (projekt 10) 

18. Interpelacje i zapytania radnych. 

19. Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących 

stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)                

 i wolne wnioski. 

20. Zamknięcie obrad XLII Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Ad. 1 porządku obrad 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 

Otwarcia XLII Sesji Rady Gminy Santok o godz. 10
20

 dokonał Przewodniczący Rady 

Gminy Santok Damian Kochmański stwierdzając, że skład Rady na dzisiejszym 

posiedzeniu wynosi 12 radnych (nieobecny Radny Tadeusz Boczula, Radna Krystyna Rajczyk 

oraz Radny Jerzy Stępień). 

Lista obecności radnych i gości zaproszonych w załączniku do protokołu. 

 

 

http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_02/BIPF565B978D525E9Z/1.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_02/BIPF565B978BC3BA6Z/2.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_02/BIPF565B978BC3BA6Z/2.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_02/BIPF565B9789A00CBZ/3.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_02/BIPF565B9789A00CBZ/3.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_02/BIPF565B978B2DF41Z/4.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_02/BIPF565B978A71346Z/5.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_02/BIPF565B9788707E5Z/6.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_02/BIPF565B97891AF24Z/7.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_02/BIPF565B978728102Z/8.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_02/BIPF565B978CC1EDEZ/9.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_02/BIPF565B978695B8EZ/10.pdf
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Ad. 2 porządku obrad 

Ustalenie porządku obrad 

 

Sekretarz złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zamianę gruntów położonych w miejscowości Santok dz. nr 619/1 na działki nr 

619/4 i 619/5. 

 

Skarbnik zawnioskował w imieniu Wójta o wprowadzenie do porządku obrad 3 projektów 

uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o wycofanie z porządku obrad 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w miejscowości Santok 

dz. nr 619/1 na działki nr 619/4 i 619/5 

 

Rada wycofała uchwałę z porządku obrad jednogłośnie – 12 głosami za 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu (dot. 

przebudowy drogi powiatowej nr 1405F w zakresie budowy chodnika w miejscowości 

Czechów). 

 

Rada wprowadziła uchwałę do porządku obrad jednogłośnie – 12 głosami za. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu (dot. 

wykonania  nakładki bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1359F w miejscowości 

Baranowice, gmina Santok)  

 

Rada wprowadziła uchwałę do porządku obrad jednogłośnie – 12 głosami za. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu (dot. 

przebudowy drogi powiatowej nr 1365F na odcinku Wawrów – Czechów). 

 

Rada wprowadziła uchwałę do porządku obrad jednogłośnie – 12 głosami za. 

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XL i XLI Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Stanowisko w sprawie informacji o realizacji zadań Rady Gminy za 2017r. 

6. Stanowisko w sprawie informacji o realizacji zadań stałych Komisji Rady za 2017r. 

7. Stanowisko w sprawie informacji o realizacji zadań Komisji Rewizyjnej za 2017r. 

8. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Santok na 2018r.   

9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018r.   

http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_02/BIPF565B978BC3BA6Z/2.pdf
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10. Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady na 2018r.   

11. Uchwała  w sprawie zmian w statucie Gminy Santok. 

12. Uchwała  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych 

w miejscowości Wawrów dz.nr 172/8 na dz.nr 172/10.   

13. Uchwała w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok.   

14. Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Santok.   

15. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. (dot. 

przebudowy drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Wawrów – Czechów) 

16. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

17. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. (dot. 

przebudowy drogi powiatowej nr 1405F w zakresie budowy chodnika w miejscowości 

Czechów). 

18. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. (dot. 

wykonania  nakładki bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1359F w miejscowości 

Baranowice, gmina Santok) 

19. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. (dot. 

przebudowy drogi powiatowej nr 1365F na odcinku Wawrów – Czechów). 

20. Interpelacje i zapytania radnych. 

21. Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących 

stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)                

 i wolne wnioski. 

22. Zamknięcie obrad XLII Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Rada Gminy przyjęła porządek obrad ze zmianami jednogłośnie - 12 głosami za.  

 

Ad. 3 porządku obrad 

Przyjęcie protokołu z XL i XLI Sesji Rady Gminy Santok 

 

Rada Gminy przyjęła protokół z XL Sesji Rady Gminy Santok  głosami - 11 za, 1 

wstrzymującym. 

Rada Gminy przyjęła protokół z XLI Sesji Rady Gminy Santok jednogłośnie - 12 

głosami za. 

 

Ad. 4 porządku obrad 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

Wójt złożył sprawozdanie w tym: 

 3 stycznia – udział w zebraniu wiejskim w Ludzisławicach, 

 5 stycznia – udział w spotkaniu wigilijnym organizowanym przez sołectwo Lipki 

Wielkie, 

 11 stycznia – spotkanie z jubilatami z okazji 50 rocznicy zawarcia związku 

małżeńskiego, 

 13 stycznia – spotkanie choinkowe w Czechowie, 

 15 stycznia – spotkanie noworoczne w teatrze organizowane przez Wojewodę 

Lubuskiego, 
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 18 stycznia – spotkanie z Marszałkiem Województwa Lubuskiego Elżbietą Polak w 

Drezdenku dotyczące funduszy unijnych, 

 19 stycznia – udział w spotkaniu z okazji  Dnia Babci organizowanym przez 

Przedszkole w Santoku, 

 20 stycznia – udział w spotkaniu z okazji  Dnia Babci i Dziadka w Jastrzębniku 

organizowanym przez sołectwo, 

 22 stycznia – udział w spotkaniu zarządu OSP, 

 22 stycznia – udział w zebraniu wiejskim w Płomykowie, 

 24 stycznia – wizyta nowego Komendanta Miejskiego Fabiana Rogala, 

 25 stycznia – podpisanie umowy na budowę kanalizacji w Lipkach Wielkich, 

 26 stycznia – udział w inauguracji promocji gospodarczej Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego, 

 2 lutego – spotkanie w Zielonej Górze dotyczące podsumowania Programu interreg 

VA,  

 2 lutego – spotkanie z biznesem w GOK, impreza finansowana w ramach promocji 

gospodarczej, w której liderem jest Gorzów Wlkp., 

 6 lutego – udział w posiedzeniu Komisji Budżetowej, 

 12 lutego –udział w zebraniu wiejskim w Starym Polichnie, 

 13 lutego – udział w Zrzeszeniu Gmin Województwa Lubuskiego w Przytocznej, 

 26 lutego – udział w Komisji Budżetowej, 

 26 lutego – spotkanie w gminie partnerskiej  Rüdersdorf,  z którą będzie składany 

wniosek w ramach dziedzictwa kulturowego na II etap modernizacji grodziska, 

 27 lutego – udział w Komisji Oświaty, 

 27 lutego – udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Wawrów. 

 

Wójt wyraził słowa uznania dla strażaków z jednostek OSP oraz podziękował za działalność. 

 

Ponadto Wójt poinformował, że: 

 Gmina Santok zapoczątkowała akcję „płać podatki w miejscu, w którym mieszkasz”, 

która była wzorem dla wielu samorządów i która przyniosła efekty, 

 Gmina przystąpiła do Lubuskiej Unii Światłowodowej, w związku z czym firma 

Orange będzie doprowadzała do granicy gospodarstw światłowody, a dla osób, które 

będą chciały korzystać z usług firmy podłączą do domu. Warunkiem realizacji 

przedsięwzięcia jest określona liczba chętnych. 

 

Ad. 5 porządku obrad 

Stanowisko w sprawie informacji o realizacji zadań Rady Gminy za 2017r. 

 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady poddał informację pod głosowanie. 

Rada w drodze głosowania przyjęła informację jednogłośnie – 12 głosami za.  

 

Ad. 6 porządku obrad 

Stanowisko w sprawie informacji o realizacji zadań stałych Komisji Rady za 2017r. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 
poinformował, iż Komisji dnia 6 lutego 2018r. podsumowała pracę Komisji za rok 2017 oraz 

odczytał sprawozdanie – treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański 

poinformował, iż Członkowie Komisji zapoznali się z treścią sprawozdania i nie wnieśli uwag 

– treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Bezpieczeństwa  Ireneusz Kucner odczytał treść 

sprawozdania z  realizacji zadań – treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady poddał przedłożone informacje pod głosowanie. 

Rada w drodze głosowania przyjęła informację jednogłośnie – 12 głosami za.  

 

Ad. 7 porządku obrad 

Stanowisko w sprawie informacji o realizacji zadań Komisji Rewizyjnej za 2017r. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Goławski przedstawił informację o realizacji 

zadań Komisji Rewizyjnej za 2017r. – treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady poddał przedłożoną informację pod głosowanie. 

 

Rada w drodze głosowania przyjęła informację jednogłośnie – 12 głosami za.  

 

Ad. 8 porządku obrad 

Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Santok na 2018r.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, iż Radni mieli możliwość zapoznania się z planem 

pracy. 15 stycznia do biura Rady wpłynęło pismo z uwagami Radnej Ireny Furmańskiej, które 

zostały częściowo uwzględnione – treść pisma stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Irena Furmańska podziękowała za uwzględnienie uwag, ponieważ są one istotne i 

ważne dla mieszkańców, natomiast zapisy w planie pracy nadal pozostały nieskorygowane w 

zakresie tematów, które powinny być zgodne z §15 statutu Gminy Santok, gdyż zgodnie z 

nim Rada podejmuje uchwały i stanowiska.  

 

Przewodniczący Rady oznajmił, iż dopisek o treści „Rada wyraża swoją wolę w kwestii 

tematów ujętych w planie pracy na rok 2018 zgodnie z §15 Statutu Gminy Santok” 

całkowicie wyczerpuje tematykę.  

 

Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, iż aktualnie jest zapis w planie pracy 

„sprawozdanie z działalności OPS”, a planem pracy Rady nie jest sprawozdanie z działalności 

OPS tylko ocena, czy stanowisko Rady do tego sprawozdania. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

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

przeciw, 0 wstrzymujących. Obecnych na sesji 12 radnych.  
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Tekst jednolity uchwały nr XLII/336/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9 porządku obrad 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018r.   

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, iż w planie pracy w IV kwartale jest błąd w dacie, 

ponieważ jest 2018 powinien być 2019. 

 

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 XLII/337/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 10 porządku obrad 

Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady na 2018r.   

 

Przewodniczący Stałych Komisji Rady tj. Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki 

i Rolnictwa Stanisław Tokarski, Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa 

Ireneusz Kucner oraz Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian 

Kochmański poinformowali, iż plany pracy zostały przedłożone i przyjęte przez 

poszczególne Komisje.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż zauważa to samo, co w przypadku planu pracy Rady 

Gminy, według Radnej tylko Komisja Budżetu napisała poprawnie plan pracy, a pozostałe 

Komisje nie uwzględniły §15 Statutu Gminy Santok. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, iż projekty uchwał w porządku obrad będą poprawnie 

formułowane.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę 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 XLII/338/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 11 porządku obrad 

Uchwała  w sprawie zmian w statucie Gminy Santok.  

 

Uchwałę omówił Sekretarz Gminy, który poinformował, iż na początku października 2017 

roku w trybie §44 ust. 1 pkt 2 statutu gminy wpłynęła inicjatywa uchwałodawcza Radnej 

Ireny Furmańskiej w sprawie zmiany statutu gminy Santok. Projekt uchwały został 

zaopiniowany przez Radcę prawnego oraz był przedmiotem obrad wszystkich stałych Komisji 

Rady.  
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Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

poinformował, iż wypracowana opinia Komisji jest negatywna, wyrażona stosunkiem głosów 

3 przeciw, 1 za i 1 wstrzymujący.  

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański przedstawił 

negatywną opinię Komisji do uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa Ireneusz Kucner przedstawił 

negatywną opinię komisji do uchwały. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż podniesienie ręki to odpowiedzialność i 

Przewodniczący Rady powinien na to zwracać uwagę. Radna zwróciła się z pytaniem, 

dlaczego w materiałach na sesję nie ma jej pism dotyczących inicjatywy uchwałodawczej z 17 

września i 2 października.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, iż wskazane przez Radną dokumenty nie są 

wymagane. Przedłożony został projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i w tych dokumentach 

tematyka jest zawarta. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż te materiały zostały przekazane Członkom Komisji, 

ale są Radni, którzy nie są w komisjach. Radna wyraziła zdanie, iż nieujawnienie jej inicjatyw 

na piśmie jest ukrywaniem „czegoś”. Radna zapytała, dlaczego w materiałach na Sesję nie ma 

pisma Przewodniczącego Rady, które powinien skierować do Wójta Gminy Santok zgodnie z 

§44 ust 8 statutu gminy, który mówi, że przed skierowaniem projektu na Komisje, 

Przewodniczący powinien uzyskać opinię Wójta. 

 

Przewodniczący Radny poinformował, iż opinia prawna merytoryczna została uzyskana i 

wpłynęła do Komisji wraz z materiałami w momencie, gdy projekt by opiniowany przez 

poszczególne Komisje.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż nie mówi o opinii prawnej, a o opinii Wójta Gminy 

Santok. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, iż opinia Wójta została dołączona do projektu 

uchwały.  

 

Radna Irena Furmańska zapytała, dlaczego w materiałach skierowanych do wszystkich 

Komisji w sprawie inicjatywy uchwałodawczej nie było stanowiska Wójta Gminy Santok 

zgodnie z zapisem §44 ust 9 i 10. Ponadto Radna poinformowała, że w pismach, które nie 

zostały dołączone do materiałów sesyjnych, Radna wnioskowała o zmianę §40 ust. 5, §41 ust. 

3 oraz §101 ust. 1 powołując się na ustawę o samorządzie gminnym art. 11b ust. 2, ustawę o 

dostępie do informacji publicznej  z 6 września 2001r. art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 19, które wprost 

stwierdzają, że prawo to nie może być ograniczone, ze względu na statutowy wymóg 

zatwierdzenia protokołu przez Radę w drodze uchwały, czyli protokół sporządzony przez 

pracownika po sesji powinien być ogłoszony na BIP. Radna nie ma prawa wprowadzać  

ograniczeń, a wręcz nie może tego robić. Radna powołała się na art. 7 Konstytucji RP oraz 

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, który stwierdził, że 

wprowadzanie zapisu uzależniającego udostępnienie protokołu z sesji Rady i obrad Komisji 

od formalnego przyjęcia narusza prawo. Dodatkowo przywołała wyrok Trybunału 
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Konstytucyjnego z 16 września 2002 roku sygn. K38/01 OTK-A 2002/1 poz. 59, który 

stwierdza, że zasady, o które Radna wnioskuje, powinny mieć charakter norm organizacyjno- 

technicznych i w żadnym razie nie oznacza to, że Rada Gminy może modyfikować regulacje 

ustawowe w zakresie udostępnienia informacji. Radna dodała, że nie będzie oceniać opinii 

Pani Mecenas do projektu uchwały, ponieważ jej nie rozumie, gdyż podała konkretne 

przepisy, które obowiązują, a opinia jest taka jaka jest i według Pani Mecenas inicjatywa jest 

„bezzasadna”. Radna uważa, że projekt uchwały jest zasadny i należałoby go przyjąć. Radna 

poprosiła, by jej wypowiedź dokładnie wpisać do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy nie podjęła uchwały głosami: 4 za uchwałą, 8 przeciw, 0 

wstrzymujących. Obecnych na sesji 12 radnych.  

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 12 porządku obrad 

Uchwała  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w miejscowości  

Wawrów dz.nr 172/8 na dz.nr 172/10.   

 

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

uchwała dotyczy zamiany gruntów w miejscowości Wawrów pomiędzy gminą Santok, a 

osobą fizyczną. Powierzchnia zamienianych gruntów jest równa i jest to 63 m
2
. Zamiana 

podyktowana jest tym, że podczas budowy drogi zajęto grunt osoby fizycznej, która ma z tego 

tytułu problemy przy sprzedaży działki, dlatego należy uregulować stan prawny. Wartość 

zamienianych nieruchomości będzie prawdopodobnie taka sama, ale w przypadku różnicy 

wyliczonej wartości, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wówczas nastąpi 

rozliczenie finansowe, czyli dopłata którejś ze stron.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa przedstawił pozytywną opinię 

Komisji do przedłożonej uchwały. 

 

Radny Piotr Goławski wyraził zdanie, iż uchwała jest zasadna, ponieważ podczas budowy 

drogi była sytuacja, że z jednej strony był zrobiony podjazd i osoby, które wykonywały drogę 

ominęły go, dlatego asfalt w części jest na posesji prywatnej, natomiast grunt, który oddaje 

gmina jest od oczyszczalni, więc nic na nim nie powstanie.  

 

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 XLII/339/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 13 porządku obrad 

Uchwała w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok.   
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Uchwałę omówiła Pani Dagmara Kowalicka-Szymczak pełniąca obowiązki kierownika 

CUW. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański przedstawił 

pozytywną opinię Komisji do przedłożonej uchwały. 

 

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 XLII/340/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 14 porządku obrad 

Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla 

których 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 do przedłożonej uchwały. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się  z pytaniem, który artykuł w podstawie prawnej się 

zmienił. 

 

Pani Dagmara Kowalicka-Szymczak pełniąca obowiązki kierownika CUW 

odpowiedziała, że zmienił się Dziennik Ustaw prawa oświatowego, dopisano „ze zmianami”.  

 

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 XLII/341/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż Pani Dagmara Kowalicka-Szymczak jako jedyna 

przygotowując uchwałę o zmianie uchwały dołącza także tę zmienianą, co znacznie ułatwia 

pracę Radnym. 

 

Ad. 15 porządku obrad 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu.    
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Uchwałę omówił Skarbnik Gminy, który poinformował, iż dotyczy ona udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Gorzowskiemu w formie dotacji celowej do kwoty 968.106,50 zł na 

realizację zadania pod nazwą: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016 - 2019 - przebudowa drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Wawrów - 

Czechów”. Podstawą przekazania środków finansowych jest umowa określająca 

przeznaczenie i zasadę rozliczenia środków. 

 

Radny Ireneusz Kucner zapytał, czy droga będzie prowadziła od ronda aż do samego dołu, 

do drogi, która biegnie z Gorzowa. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa odpowiedział, że droga będzie 

biegła do parku, koło stadionu żużlowego, a pozostała część zostanie wykonana w terminie 

późniejszym. 

 

Sekretarz Gminy dodał, że odcinek przy parku nie spełnia parametrów do projektu 

modernizacji dróg. Natomiast również zostanie wykonany w innych parametrach, choć nie 

wejdzie w zakres projektu. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

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

wstrzymujących. Obecnych na sesji 12 radnych.  

(podczas głosowania nieobecny był Radny Arkadiusz Witczak). 

  

Tekst jednolity uchwały nr XLII/342/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę, aby umożliwić Komisji Budżetowej odbycie 

posiedzenia (godz. 11
20

). 

Po przerwie (godz.  12
05

) kontynuowano obrady zgodnie z porządkiem obrad. 

 

Ad. 16  porządku obrad  

Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.  

 

Uchwałę omówił Sekretarz Gminy, który poinformował, iż Komisja zawnioskowała o 

wprowadzenie następujących zmian do projektu uchwały: 

 zmiana podstawy prawnej:  dodanie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawa o promocji 

społecznej, 

 §2 ust. 2 pkt 1 słowo „zaświadczenie” zamienić „zlecenia”, 

 w §3 ust. 2 w tabelce, gdzie jest zapis „wyrażone w procentach przedziały kryterium 

dochodowego ustalonego na podstawie ustawy o pomocy społecznej” dodać art. 8 

ust. 1 pkt 1 lub 2, 

 dodać zapis: „nie pobiera się odpłatności za usługi opiekuńcze w tym 

specjalistyczne usługi opiekuńcze za miesiąc, w którym nastąpił zgon 

świadczeniobiorcy”  
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 dodać zapis: „usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nie będą 

świadczone osobom, którego najbliższy członek rodziny korzysta ze specjalnego 

zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego na osobę ubiegającą się o 

usługę”. 

Sekretarz poinformował, iż po konsultacji z Radcą Prawnym uwagi zostały naniesione z 

wyjątkiem ostatniego punktu oraz zgodnie z zaleceniem Prawnika, który uznał słowo 

„zlecenia” za niepoprawne, użyto słowa „zalecenia”. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Przewodniczący Komisji 

Budżetowej Stanisław Tokarski poinformował, iż Komisja dwukrotnie obradowała nad 

projektem uchwały. Po pierwszym posiedzeniu wyszła ze stanowiskiem, aby wprowadzić 

poprawki, o których powiedział Sekretarz, natomiast w dniu dzisiejszym Komisja zebrała się 

ponownie, aby przepracować projekt z naniesionymi zmianami, który został zatwierdzony 

przez Prawnika. Z tym, że w §2 ust. 2 pkt 1 w zapisie odnośnie „zalecenia/zaświadczenia” był 

wniosek, aby zostawić jedynie zapis „zalecenia”. W odniesieniu do całości projektu uchwały 

Przewodniczący przedstawił pozytywną opinię Komisji z uwzględnionymi zmianami. 

 

Radna Irena Furmańska  poinformowała, iż na Komisji Budżetu głosowała przeciwko 

zapisowi w §2 ust. 2 pkt 1 „zaświadczenie”, ale jest po rozmowie z Panią Mecenas i przyjęła 

jej tok myślenia, a mianowicie większa odpowiedzialność za ocenę tego zaświadczenia będzie 

leżała po stronie OPS, bo jeśli zdecyduje, że zleci jakąś usługę specjalistyczną, a z tego 

zaświadczenia jasno nie będzie wynikało co ile jaki okres, to tutaj może być jakaś 

odpowiedzialność, ale to Pani Kierownik przyjmując taką usługę będzie musiała ocenić i 

podpisać umowę.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę ze zmianami 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 XLII/343/18 stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 17 porządku obrad 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. 

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy, który poinformował, iż dotyczy ona udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Gorzowskiemu w formie dotacji celowej do kwoty 60.000,00 zł na 

realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F w zakresie budowy 

chodnika w miejscowości Czechów (dokumentacja projektowa i roboty budowlane)”. 

Podstawą przekazania środków finansowych jest umowa określająca przeznaczenie i zasadę 

rozliczenia środków. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa przedstawił pozytywną opinię 

Komisji do przedłożonej uchwały. 

 

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 XLII/344/18 stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 18 porządku obrad 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu 

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy, który poinformował, iż dotyczy ona udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Gorzowskiemu w formie dotacji celowej  do kwoty 100.000,00 zł na 

realizację zadania pod nazwą: „Wykonanie  nakładki bitumicznej w ciągu drogi powiatowej 

nr 1359F w miejscowości Baranowice, gmina Santok”. Podstawą przekazania środków 

finansowych jest umowa określająca przeznaczenie i zasadę rozliczenia środków. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa przedstawił pozytywną opinię 

Komisji do przedłożonej uchwały. 

 

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 XLII/345/18 stanowi załącznik do protokołu 

 

 Ad. 19 porządku obrad 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy, który poinformował, iż dotyczy ona udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Gorzowskiemu w formie dotacji celowej, do kwoty 50.000,00 zł na 

realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1365F na odcinku Wawrów 

- Czechów (dokumentacja projektowa)”. Podstawą przekazania środków finansowych jest 

umowa określająca przeznaczenie i zasadę rozliczenia środków. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa przedstawił pozytywną opinię 

Komisji do przedłożonej uchwały. 

 

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 XLII/346/18 stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 20 porządku obrad 

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radny Arkadiusz Witczak oznajmił, iż na ostatniej Sesji Wójt  zarzucił Radnemu, iż jest 

osobą publiczną i powinien uważać na to, co dodaje w mediach społecznościowych. Radny 
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poinformował, iż jest mu bardzo przykro z tego powodu, ponieważ myślał, że nie ma już 

niechęci do jego osoby i że swoją pracą udowodnił, iż on również nie ma awersji do Wójta, 

czy kolegów Radnych, a jest to wspólna praca na rzecz gminy. Radny powiedział, iż jest to 

jego jedyny wpis i umieścił go dlatego, bo wiele razy spotykał się z opiniami mieszkańców, 

że pisanie pism nie przyniesie efektów. Radny odczytał treść wpisu „Szanowni mieszkańcy 

Lipek Wielkich informuję, że 25 stycznia 2018r. w Urzędzie Gminy została podpisana 

umowa na budowę kanalizacji. Prace powinny ruszyć około marca. Po kanalizacji zostaną 

rozpoczęte prace przy modernizacji ul. Szosowej. Dzięki za podpisy, które składaliście 

wielokrotnie, to wszystko, chociaż tak to długo trwało, dało efekty. Pozdrawiam koleżanki i 

kolegów z poprzedniej Rady Sołeckiej oraz obecnej Rady Sołeckiej oraz Radnych Gminy 

Santok. Dziękuje za wsparcie.”  Radny poinformował, że wielokrotnie pomagał ludziom 

narażając się na nieprzychylność władz.  24 stycznia Wójt zaprosił Radnego na podpisanie 

umowy z wykonawca na budowę sieci kanalizacyjnej w Lipkach Wielkich, na którym się 

pojawił i był jedyny. Radny zapytał, dlaczego akurat on został zaproszony i zastanawiał się po 

co właściwie tam przyjechał. Radny odczytał treść pisma z 21 listopada 2007 roku, które 

dotyczyło prośby Rady Sołeckiej z Lipek Wielkich o podjęcie działań wykonania robót 

zmierzających do bieżącego utrzymania i budowy ciągu pieszo-rowerowego do cmentarza i 

stadionu i dalej w stronę Jastrzębnika oraz remontu chodnika od Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego do centrum wsi i dalej do cmentarza. Radny dodał, że pismo jest 

pisane ręcznie wraz z dokumentacją, na co poświęcał cały swój wolny czas. Kolejnym 

krokiem było pismo do Marszałka Województwa z prośbą o interwencję i zabezpieczenie 

środków na remont i modernizację odcinka drogi wojewódzkiej w Lipkach Wielkich. Ponadto 

Radny zwracał się do wielu instytucji i polityków, co przyniosło taki efekt, że 

wygospodarowano środki na zrobienie projektu remontu drogi wojewódzkiej nr 158, co 

stanowi 90% sukcesu. Radny udzielał się również jako przeciwnik budowy biogazowni w 

Nowym Polichnie, chociaż nie dotyczyło to go bezpośrednio i przez co dostawał anonimy 

oraz groźby. Radnemu z uwagi na powyższe jest bardzo przykro, że został potraktowany w 

ten sposób. 

 

Wójt wyraził zdanie, iż Radny Arkadiusz Witczak przesadził, ponieważ jedyne co Wójt 

powiedział na Sesji to to, że trzeba być obiektywnym. Wójt dodał, że nigdy nie powiedział, że 

Radny nie realizuje swojej roli jako samorządowca oraz nieprawdą jest to, że kogoś obraził. 

Ponadto Wójt poinformował, iż zaproszenie na podpisanie umowy dostali wszyscy Radni z 

Lipek Wielkich i poprosił, aby nie sugerować, że miał w tym jakiś ukryty cel. Wójt dodał, że 

nigdy nie odmówił Radnemu pomocy w sprawach związanych z potrzebami mieszkańców, 

strażaków czy klubu sportowego z Lipek Wielkich, dlatego uważa, że wywlekanie i robienie z 

siebie ofiary przez Radnego jest nie w porządku. 

 

Radny Arkadiusz Witczak poinformował, iż to Wójt „wypuścił tego Dżina z butelki” 

wywołując go na ostatniej Sesji, a według Radnego wpis był bezstronny i nie miał zamiaru 

nikogo pominąć.  

 



14 

 

Radna Justyna Haliczyn oznajmiła, iż dziwi się, że Radny zarzuca Wójtowi, iż zwrócił mu 

uwagę oficjalnie na Sesji, a postępuje w ten sam sposób.  

 

Ad. 21 porządku obrad 

Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących stałych 

Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym) i wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, iż: 

 w dniu 5 lutego w Szkole Podstawowej w Janczewie uczestniczył w spotkaniu z 

mieszkańcami zainicjowanym przez Wójta w sprawie rozbudowy szkoły, 

 w terminach 5, 19 i 26 lutego Przewodniczący pełnił dyżur w Urzędzie Gminy, 

 w dniu 12 lutego dyżur pełniła Pani Renata Nowosad, 

 13 lutego Przewodniczący spotkał się z Panią Mecenas w kwestii spraw związanych z 

pracą Rady Gminy, 

 17 lutego reprezentował Radę Gminy oraz Wójta na Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar 

Wójta Gminy Santok w Lipkach Wielkich, 

 23 lutego reprezentował Radę Gminy oraz Wójta na Turnieju Tenisa Stołowego o 

Puchar Wójta Gminy Santok w Lipkach Wielkich. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

poinformował, iż: 

 dnia 11 stycznia uczestniczył w spotkaniu w GOK podczas wręczania medali za 

wieloletnie pożycie małżeńskie, 

 Komisja odbyła posiedzenie 6 lutego podczas którego realizowała tematy zgodne z 

planem pracy m.in. stanowisko w sprawie funkcjonowania jednostki gminnej CUW, 

jej zakresu działania i obsługi podległych jednostek, 

 Komisja odbyła posiedzenie 26 lutego podczas którego przepracowała projekty 

uchwał oraz zajęła stanowisko w sprawie źródeł finansowania klubów sportowych 

oraz wydatkowania środków budżetowych w 2017 roku, na posiedzenie zaproszeni 

byli Prezesi klubów sportowych. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa Ireneusz Kucner poinformował, 

iż:  

 Komisja odbyła posiedzenie 30 stycznia, wspólnie z Komisją Oświaty, na którym 

komisja przyjmowała plan pracy na rok 2018, 

 Komisja odbyła posiedzenie 5 lutego, na którym omawiała m.in. ferie zimowe 

organizowane przez GOK przy współpracy z Pełnomocnikiem Wójta ds. Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Komisja odbyła posiedzenie 21 lutego w formie komisji wyjazdowej po 

miejscowościach, w których odbywały się warsztaty dla dzieci zorganizowane w 

ramach ferii zimowych, 

 17 lutego Członkowie Komisji uczestniczyli w Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar 

Wójta Gminy Santok w Lipkach Wielkich, 
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Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański poinformował, 

iż: 

 w okresie międzysesyjnym Komisja spotkała się dwa razy w celu opiniowania 

projektów uchwał 30 stycznia oraz 27 lutego, 

 

Przewodniczący Rady ponadto poinformował, iż: 

 do biura Rady wpłynęła informacja z WSA w Gorzowie Wlkp. dot. uchwały Rady 

Gminy Santok z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu i opłat za 

korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Santok - pismo stanowi 

załącznik do protokołu. 

 do biura Rady wpłynęła Uchwała 84/2018 Składu Orzekającego RIO w Zielonej 

Górze w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy 

Santok w latach 2018-2029, 

  do biura Rady wpłynęła Uchwała 84/2018 Składu Orzekającego RIO w Zielonej 

Górze w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu 

przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Santok na rok 2018. 

 29 stycznia wpłynęło pismo z Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wlkp. 

dotyczące najbliższych wyborów oraz uregulowań z nim związanych, 

 do biura Rady wpłynęło sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego w roku 2017. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, jaka jest opinia Komisji Oświaty do 

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 

roku 2017. 

 

Przewodniczący Rady, poinformował, iż Komisja jeszcze nie pracowała nad sprawozdaniem 

i kontynuował przekazywanie informacji: 

 do Urzędu Gminy wpłynęło pismo Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie 

Wlkp., który zwraca się w nim także do Rady, dotyczące prośby o dofinansowanie 

zakupu 2 radiowozów. 

 

Wójt przekazał propozycję odpowiedzi na pismo – treść pisma stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Rada zdecydowała, aby skierować temat do Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa. 

 

Ponadto Przewodniczący poinformował, że: 

 1 lutego do biura Rady wpłynęło sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania 

rodziny na rok 2017, 
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 do biura Rady wpłynęło pismo z Rady Miasta Gorzowa Wlkp. od Przewodniczącego – 

Sebastiana Pieńkowskiego z podziękowaniem za poparcie podjętego przez Radę 

Miasta stanowiska apelującego o priorytetowe potraktowanie opracowania 

dokumentacji projektowej na elektryfikację linii kolejowej nr 203, 

 23 lutego wpłynęło sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Santok za 2017 rok, 

 23 lutego wpłynęło sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w gminie Santok za 2017 rok. 

 

Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska poinformowała, iż Fundusz Ochrony 

Środowiska ogłosił program „Ekomieszkanie”, dzięki któremu można uzyskać dotację na 

wymianę kotłów grzewczych – informacja oraz wnioski do pobrania znajdują się na stronie 

Urzędu Gminy.  

 

Mieszkaniec Lipek Wielkich zwrócił się do Rady Gminy z prośbą o zwolnienie z podatku od 

środków transportowych. 

 

Przewodniczący Rady oznajmił, iż proponuje Panu H.W. złożyć pisemny wniosek do Rady, 

który zostanie skierowany do Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa, odpowiedzialnej za 

kwestie finansowe w Radzie.  

 

Radny Piotr Goławski oznajmił, iż nie jest przekonany, czy zwolnienie z podatku nie należy 

do wyłącznej kompetencji Wójta. 

 

Sekretarz poinformował, że Rada Gminy może wprowadzać zwolnienia z podatku w 

granicach prawa określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Te zwolnienia 

muszą być przedmiotowe, czyli mające szerokie spektrum działania np. zwolnienie 

wszystkich właścicieli pojazdów zarejestrowanych przed określonym rokiem lub po 

określonym roku. Musi to być norma adresowana do szerokiej grupy odbiorców, natomiast 

Rada nie można rozwiązywać kwestii indywidualnej, które należą do kompetencji Wójta, 

jednak Wójt może jedynie umarzać powstałe zaległości podatkowe.  

 

Ad. 22 porządku obrad 

Zamknięcie obrad XLII Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 13
10

 Przewodniczący Rady zamknął 

obrady XLII Sesji.  

  

 

Protokolant        Przewodniczący Rady Gminy  

 

Joanna Krystosik        Damian Kochmański 


