
PROTOKÓŁ  

z zebrania wiejskiego wsi Stare Polichno 

odbytego w dniu 29.05.2018r. 

 

Zebranie wiejskie odbyło się w Sali wiejskiej w Starym Polichnie. 

Liczba osób obecnych na zebraniu: 5 

Spoza mieszkańców wsi, udział w zebraniu wzięli: 

1. Paweł Pisarek – Sekretarz Gminy Santok 

2. Halina Garczyńska – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska 

3. Katarzyna Kokocińska – Z-ca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

4. Alina Nowak –prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Santok „Pomocna Dłoń” 

Porządek zebrania: 

1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie wykonania i zamontowania na 

budynku Sali wiejskiej w Starym Polichnie tablicy pamiątkowej. 

2. Sprawy różne. 

 

Zebranie wiejskie otworzył Pan Paweł Pisarek, który został upoważniony przez Wójta Gminy 

Santok do jego prowadzenia. Po powitaniu gości, przedstawił temat zebrania, którym są 

konsultacje społeczne w sprawie  wykonania i zamontowania na budynku Sali wiejskiej w 

Starym Polichnie tablicy pamiątkowej poświęconej Franciszkowi Manieckiemu. Drugą 

częścią porządku zebrania są sprawy różne. Zebranie wiejskie odbywa się na podstawie 

Zarządzenia Nr XXI/2018 Wójta Gminy Santok z dnia 18 maja 2018r. oraz zgodnie ze 

statutem wsi Stare Polichno. Przekazał informację, że brak jest podstawy prawnej do nadania 

imienia. Proponuje natomiast ustanowienie pomnika lub tablicy pamiątkowej na budynku Sali 

wiejskiej. Wnioskodawcy przystali na tą propozycję. 

W związku z tym, że nie uzyskano wystarczającej liczy uczestników zebrania wiejskiego 

ustalono nowy termin na godz. 17.15. tego samego dnia. Drugie zebranie rozpoczęto o godz. 

17.15 , a jego decyzje będą wiążące bez względu na liczbę osób biorących w nim udział. 

Sekretarz przeczytał wspólny wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Santok , sołtysa oraz 

rady sołeckiej wsi Stare Polichno w sprawie nadania imienia Franciszka Manieckiego dla 

świetlicy wiejskiej w Starym Polichnie. Wniosek został skierowany do Wójta Gminy Santok, 

który przekazał go Radzie Gminy Santok, a ta z kolei zażądała, aby w tym temacie 



przeprowadzić konsultacje społeczne. Sekretarz kolejno poprosił o uzasadnienie swojego 

wniosku Wnioskodawców. Głos zabrała Pani Alina Nowak – prezes Stowarzyszenia 

Przyjaciół Gminy Santok „Pomocna Dłoń”. Pani Nowak poinformowała, że Stowarzyszenie 

wraz z sołtysem oraz członkami rady sołeckiej Starego Polichna podjęło inicjatywę, aby salę 

wiejską upamiętnić imieniem Franciszka Manieckiego. Przedstawiła krótko osobę Franciszka 

Manieckiego. Według nich jest to osoba godna upamiętnienia.  Kolejno zwróciła się do 

obecnych Pani Dorota Ciołka – Wiśniewska. Przedstawiła postać Franciszka Manieckiego, 

który był jej dziadkiem.  Przedstawiła go jako osobę poczciwą, zasłużoną dla ojczyzny (brał 

m.in. udział w Powstaniu Wielkopolskim, uzyskał szereg odznaczeń) . Po przyjeździe do 

Starego Polichna w 1945r. został sołtysem wsi i funkcję tą pełnił do 1970r. Zaznaczyła, że 

zarówno rodzinie, jak i Stowarzyszeniu byłoby miło, aby upamiętnić jego imię w ten sposób. 

Kolejno Sekretarz zapytał o ewentualne pytania lub uwagi ze strony uczestników zebrania. 

Nikt nie zadał pytań, ani nie wniósł uwag. 

Sekretarz kolejno przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii  w kwestii 

wykonania i zamontowania na frontowej ścianie budynku Sali wiejskiej w Starym Polichnie 

tablicy pamiątkowej poświęconej Franciszkowi Manieckiemu oraz zarządził głosowanie. 

Uchwałę poparły 4 osoby, a 1 osoba była przeciwna. W związku z powyższym uchwała 

została podjęta. 

Kolejnym punktem zebrania były  sprawy różne. 

Pani Dorota Ciołka – Wiśniewska złożyła podziękowanie za pozytywne rozpatrzenie wniosku 

i poparcie inicjatywy dot. wykonania tablicy pamiątkowej. Swoje zadowolenie wyraziła 

również Pani Alina Nowak.  

Pani Ewa Sołtys poruszyła problem  z dojazdem komunikacją publiczną do Gorzowa Wlkp. 

Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy  musi dojechać do pracy w dzień wypadający pomiędzy 

dniami wolnymi. Sekretarz wyjaśnił, że PKS Gorzów jest firmą prywatną i Urząd Gminy nie 

ma wpływu na plan kursów. Jednocześnie  poinformował, że Urząd Gminy wystąpi z pismem 

do PKS Gorzów Wlkp. o zwrócenie szczególnej uwagi na plan kursów w dniach roboczych 

wypadających pomiędzy świętami. 

 

Sporządziła:       Sekretarz Gminy Santok 

Katarzyna Kokocińska     (-) Paweł Pisarek 

 

Stare Polichno, dnia 29.05.2018r. 


