
1 

 

Protokół XLVI/2018 

z XLVI Sesji Rady Gminy S a n t o k 

28 czerwca 2018r. 

 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017 i udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy: 

a) wystąpienie Skarbnika Gminy, 

b) wystąpienie Wójta Gminy, 

c) opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu oraz wniosek w sprawie 

absolutorium dla Wójta, 

d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania i wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium, 

e) dyskusja oraz podjęcie uchwał: 

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok, (projekt 1) 

- w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Santok z tytułu wykonania 

budżetu za 2017 rok. (projekt 2) 

6. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Santok. (projekt 3) 

7. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo. (projekt 4) 

8. Uchwała w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego w Gminie Santok. (projekt 5) 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10. Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących 

stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)   

i wolne wnioski. 

11. Zamknięcie obrad XLVI Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Przed rozpoczęciem sesji Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy wręczyli medale i złożyli 

podziękowania Dyrektorom Szkół, którzy nie będą już zajmować stanowiska Dyrektora  

 tj.: Małgorzacie Ludniewskiej oraz Grażynie Arabczyk. 

 

Ad. 1 porządku obrad 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.  

Otwarcia XLVI Sesji Rady Gminy Santok o godz. 10
20

 dokonał Przewodniczący Rady Gminy 

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

14 radnych. 

 Lista obecności radnych i gości zaproszonych w załączniku do protokołu. 

 

Ad. 2 porządku obrad 

Ustalenie porządku obrad. 

 

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

uchwał: 
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1) Uchwała w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. 

2) Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2018. 

3) Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2018 – 

2029. 

Sekretarz zawnioskował w imieniu Wójta o wprowadzenie do porządku obrad dwóch 

projektów uchwał: 

1) Uchwała w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania zmian w Statucie 

Gminy Santok. 

2) Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji doraźnej do przygotowania 

zmian w Statucie Gminy Santok.  

 

Sekretarz zawnioskował w imieniu Wójta o wycofanie z porządku obrad z uchwały  

w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie 

Santok (projekt 5), ze względu na to, iż projekt nie uzyskał akceptacji Komisji Budżetu, 

Gospodarki i Rolnictwa. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o wycofanie z porządku obrad 

uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie 

Santok. 

 

Rada w drodze głosowania uwzględniła wniosek jednogłośnie – 14 głosami za.   

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania zmian w Statucie Gminy 

Santok. 

 

Rada w drodze głosowania uwzględniła wniosek jednogłośnie – 14 głosami za.   

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji doraźnej do przygotowania zmian w 

Statucie Gminy Santok.  

 

Rada w drodze głosowania uwzględniła wniosek jednogłośnie – 14 głosami za.   

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

uchwały w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. 

 

Rada w drodze głosowania uwzględniła wniosek jednogłośnie – 14 głosami za.   

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2018. 

 

Rada w drodze głosowania uwzględniła wniosek jednogłośnie – 14 głosami za.   
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2018 – 2029. 

 

Rada w drodze głosowania uwzględniła wniosek jednogłośnie – 14 głosami za.   

 

Porządek obrad po zmianach: 

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2) Ustalenie porządku obrad.  

3) Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy Santok. 

4) Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017 i udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy: 

a) wystąpienie Skarbnika Gminy, 

b) wystąpienie Wójta Gminy, 

c) opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu oraz wniosek w sprawie 

absolutorium dla Wójta, 

d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania i wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium, 

e) dyskusja oraz podjęcie uchwał: 

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok, (projekt 1) 

- w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Santok z tytułu wykonania 

budżetu za 2017 rok. (projekt 2) 

6) Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Santok. (projekt 3) 

7) Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo. (projekt 4) 

8) Uchwała w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania zmian w Statucie 

Gminy Santok. 

9) Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji doraźnej do przygotowania 

zmian w Statucie Gminy Santok.  

10) Uchwała w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. 

11) Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2018. 

12) Uchwała w sprawie zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 

2018 – 2029 

13) Interpelacje i zapytania radnych. 

14) Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących 

stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)  i 

wolne wnioski. 

15) Zamknięcie obrad XLVI Sesji Rady Gminy Santok. 

 

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

 

Ad. 3 porządku obrad 

Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy Santok 

 

Rada Gminy przyjęła protokół z XLV Sesji jednogłośnie – 14 głosami za. 
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Ad. 4 porządku obrad 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

 

Wójt złożył sprawozdanie w tym: 

 2 czerwca – odbył się Gminny Dzień Dziecka zorganizowany przez GOK oraz Sołtysa 

i Radę Sołecką Wawrowa, 

 3 czerwca – odbyła się „Janczewska 10”, Wójt złożył podziękowania za organizację 

dla Pani Sołtys,  Członków Rady Sołeckiej oraz Dla Dyrektora organizacyjnego 

Michała Myszkowskiego, 

 5 czerwca – udział w Festynie Piosenki w Lipkach Wielkich, 

 8 czerwca – odbyła się konferencja naukowa w ramach „Dni Grodu Santok”,  

 9 czerwca – festyn historyczny w ramach „Dni Grodu Santok”,  

 10 czerwca – msza święta w stylu gregoriańskim na zakończenie „Dni Grodu Santok”, 

 10 czerwca – udział w 25leciu kapłaństwa ks. Andrzeja Kołodziejczyka z Wawrowa, 

 11 czerwca – udział w otwarciu nowoczesnej pracowni chemicznej w Lipkach 

Wielkich,  

 18 czerwca – udział w uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego  

w przedszkolu w Gralewie, 

 20 czerwca – udział w spotkaniu z Dyrektorami szkół i przedszkoli,  

 21 czerwca – udział w zebraniu wiejskim w Santoku, 

 21 czerwca – udział w Komisji Budżetowej,  

 22 czerwca – udział w uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego w szkole  

w Santoku oraz w Lipkach Wielkich  

 22 czerwca – spotkanie z mieszkańcami Janczewa  

 22 czerwca – otwarcie remizy strażackiej w Lipkach Wielkich 

 23 czerwca – udział w imprezie organizowanej w Górkach, Wójt podziękował 

Sołtysowi za organizację, 

 24 czerwca – udział w imprezie zorganizowanej przez Panią Sołtys Santoka dla 

mieszkańców, Wójt podziękował za organizację, 

 26 czerwca – udział w Komisji Oświaty. 

 

Wójt pogratulował Dyrektorom Szkół, którzy wygrali konkurs na stanowisko tj. Marcie 

Bobrowskiej oraz Ferdynandowi Sańko. 

 

Ponadto Wójt poinformował iż: 

 Gmina dostała 70 000 zł dofinansowania na remont drogi gminnej w Nowe Polichnie, 

 Gmina otrzymała 460 000 zł dofinansowania na zakończenie remontu ul. Lubelskiej, 

 Rozpoczęto równanie dróg nową technologią stabilizacji drogi,  

 Od 1 stycznia 2019 będą wyższe opłaty za wywóz odpadów komunalnych: 

segregowane – 15 zł, niesegregowane  20 zł. 
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Ad. 5 porządku obrad 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017 i udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy. 

 

Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy 

za rok 2017. 

 

Treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu.  

 

Wójt oznajmił, iż przygotował prezentację, którą podzielił na cztery działy: sprawy 

społeczne, kultura, oświata i sport oraz inwestycje.  

 

Prezentacja stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Helicki zapoznał z pozytywną opinią Komisji 

dotyczącą wykonania budżetu za rok 2017 oraz wniósł o udzielenie absolutorium dla Wójta.  

 

Protokół z Komisji Rewizyjnej oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta 

stanowią załączniki do protokołu. 

 

Skarbnik Gminy przedstawił uchwałę nr 234/2018 składu orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 kwietnia 2018 r. w składzie: Iwona Porowska – 

Przewodnicząca, Lidia Jaworska – Członek, Marek Lewandowski – Członek w sprawie 

wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Santok za 2017 rok wraz  

z informacją o stanie mienia oraz uchwałę nr 428/2018 składu orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wydania opinii  

o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Santok, dotyczącym udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy.  

 

Teksty jednolite uchwał stanowią załączniki do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do przedstawionego sprawozdania. 

 

Tekst opinii stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański poinformował, 

iż w dniu 26 czerwca 2018r. Komisja Oświaty Kultury i Sportu wraz z Komisją ds. Rodziny  

i Bezpieczeństwa dokonała analizy wykonania budżetu Gminy Santok za 2017 rok. Skarbnik 

Gminy przedstawił Komisji szczegółowo kwoty wydatków oraz dochodów w działach 

bezpośrednio związanych z pracą Komisji tj.: 801, 854, 921, 926 oraz przedstawił 

sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury  GOK  

za 2017 rok. Radni wnosili na komisji zapytania do umorzeń podatkowych oraz rozliczeń 
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związanych z organizacją „Janczewskiej 10”, jednak po wyjaśnieniach Skarbnika nie wnieśli 

zastrzeżeń do sprawozdania finansowego. Komisja w składzie 5osobowym pozytywnie 

zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017.  

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Bezpieczeństwa Ireneusz Kucner poinformował, iż w 

dniu 26 czerwca 2018r Komisja na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty Kultury i 

Sportu przeanalizowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Santok za rok 2017. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawił Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak 

szczegółowo omawiając dochody i wydatki związane z pracą Komisji, oraz udzielając 

wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Członków Komisji. Komisja w składzie 3osobowym 

jednogłośnie - pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017.  

 

Radny Tadeusz Boczula  oznajmił, iż w dniu dzisiejszym bardzo imponująco zostały 

przekazane inwestycje wykonane w 2017 roku oraz, że budżet i realizacja zadań jest 

największa dotychczas. Radny wyraził zdanie, iż ważne jest to, aby realizować wydatki, co 

jest rolą służb, Skarbnika oraz Wójta, ponieważ, aby zrealizować inwestycje trzeba było 

pozyskać środki zewnętrzne, które zostały pozyskane w wysokości prawie 3 mln zł, dobra 

sytuacja była także w dochodach, gdzie nadwyżka wynosiła 517 000 zł oraz wolne środki w 

kwocie prawie 3 500 000 zł, a niedobór finansowy wynosił 7 000 000 zł.  Taka sytuacja jaka 

była na początku roku 2017 nie powtórzy się i w przyszłym roku takich środków nie będzie. 

Rok 2017 i  połowa 2018 roku w pełni rekompensuje lata 2015-2016, kiedy inwestycje były 

znikome, zgodnie z założeniami. Radny dodał, że w roku 2017 gmina nie musiała zaciągać 

kredytów i pożyczek, jednak w 2018 roku będzie to niezbędne, ale przedstawiając inwestycje 

Wójt podkreślał, iż większość środków jest zewnętrznych. Radny pogratulował Wójtowi 

wykonania budżetu i oznajmił, iż będzie głosował za udzieleniem absolutorium. 

 

Sekretarz poinformował, iż dokonał obliczeń z których wynika, że w przypadku najlepiej 

dofinansowanej inwestycji gmina do jednej złotówki pozyskała 5,7 zł, natomiast do całości 

inwestycji, które zostały  zrealizowane, bądź są w trakcie realizacji - 1,25 zł.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za rok 2017 pod głosowanie: 

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 13 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących. 

Obecnych na sesji 14 radnych. (Radny Radosław Wawrzyniak był nieobecny podczas 

głosowania). 

 

Tekst jednolity uchwały nr XLVI/366/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, iż Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki  

i Rolnictwa przedstawił opinię Komisji do uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla 
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Wójta Gminy Santok z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. podczas wyrażania opinii do 

sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański przedstawił 

pozytywną opinię Komisji do uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy 

Santok z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Bezpieczeństwa Ireneusz Kucner przedstawił 

pozytywną opinię Komisji do uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy 

Santok z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta 

Gminy Santok z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok pod głosowanie: 

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 13 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących. 

Obecnych na sesji 14 radnych. (Radny Radosław Wawrzyniak był nieobecny podczas 

głosowania) 

 

Tekst jednolity uchwały nr XLVI/367/18  i sprawozdanie z wykonania budżetu, stanowią 

załączniki do protokołu. 

 

Wójt podziękował za udzielenie absolutorium. 

 

Przewodniczący ogłosił przerwę (godz. 12
10

) 

Po przerwie (godz. 12
40

) kontynuowano obrady Sesji według porządku obrad. 

 

Ad. 6 porządku obrad 

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Santok. 

 

Uchwałę omówił Sekretarz, który poinformował, iż uchwała została przedłożona w związku 

ze zmianą rozporządzenia o płacach dla pracowników samorządowych w zakresie 

ustalającym pobory dla Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i ich zastępców.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do przedłożonej uchwały. 

 

Radny Tadeusz Boczula poinformował, iż będzie głosował przeciwko uchwale i apeluje do 

Radnych o to samo. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak wyraził zdanie, iż jest również za tym, aby uchwały nie 

podejmować, ale z drugiej strony obawia się, że wykładnia prawna będzie taka, że ktoś kto 
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podejmie w zastępstwie za Radę decyzję o obniżeniu wynagrodzenia dla Wójta nie ustali go 

na poziomie możliwie maksymalnym, czyli takim jaki się proponuje w uchwale. 

 

Sekretarz oznajmił, iż uważa, że jeżeli Rada nie podejmie uchwały w dniu dzisiejszym to 

możliwe, że zrobi to Wojewoda w drodze zarządzenia zastępczego i może obniżyć o 20% od 

stawki maksymalnej lub od obecnej stawki. Natomiast przepisy nie pozbawiają Rady 

kompetencji ustalania wynagrodzenia, więc Rada ma prawo na najbliższej Sesji dostosować 

wynagrodzenie Wójta do poziomu maksymalnego wynagrodzenia.  

 

Radny Tomasz Skrobański zwrócił się z pytaniem, jakie Rada ma możliwości i jakie będą 

konsekwencje niepodjęcia uchwały.  

 

Sekretarz udzielił odpowiedzi, iż gdyby Wójt nie dostosował wynagrodzenia Zastępcy Wójta 

do wymaganych przepisem ram naruszyłby dyscyplinę finansów publicznych, natomiast Rada 

takiej odpowiedzialności nie ma, a Skarbnik wypłaca wynagrodzenie Wójta na podstawie 

dokumentu, którym jest uchwała Rady i tak długo dopóki Rada nie podejmie odpowiedniej 

uchwały  to w obrocie prawnym jest dotychczasowa. Sekretarz poinformował, iż nie jest w 

stanie stwierdzić, czy ostatecznie decyzję w sprawie wynagrodzenia Wójta będzie 

podejmował Sąd ze skargi Wojewody, czy będzie wydane zarządzenie zastępcze przez 

Wojewodę.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż informacje, które przekazuje Sekretarz w dniu 

dzisiejszym nie były przekazane podczas posiedzenia Komisji Budżetu, dlatego Komisja 

głosowała za uchwałą, aby maksymalnie zrekompensować Wójtowi to co zostało podjęte 

przez ustawodawcę, bez zgody Rady. Radna zwróciła się z pytaniem, czy Wojewoda może 

anulować uchwałę, jeśli Rada podejmie uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem 

 i w formie zarządzenia zastępczego ustalić wynagrodzenie dla Wójta. 

 

Sekretarz udzielił odpowiedzi, że jeżeli Rada podejmie uchwałę, która będzie zgodna  

z przepisami to Wojewoda nie posiada podstawy do rozstrzygania w sprawie tej uchwały.   

 

Radna Irena Furmańska zapytała, co Wojewoda może zrobić w przypadku, gdy Radni nie 

podejmą uchwały.  

 

Sekretarz udzielił odpowiedzi, iż w opiniach prawnych funkcjonuje sformułowanie, że 

Wojewoda może wydać zarządzenie zastępcze oraz ma możliwość inicjatywy sądowej. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż jako Radna nie wie, co ma zrobić, aby nie ukarać 

Wójta za Jego pracę, przedmiotową uchwałą.  

 

Radny Radosław Wawrzyniak oznajmił, że z dyskusji wywnioskował, iż Rada nie 

przyjmując przedłożonej uchwały nie naraża się na odpowiedzialność.  
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedłożoną uchwałę. 

Rada w drodze głosowania nie podjęła uchwały głosami - 2 za, 11 przeciw, 1 wstrzymany.  

 

Ad. 7 porządku obrad 

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo. 

 

Uchwałę omówił Sekretarz, który poinformował iż przedłożona uchwała dotyczy drogi 

gminnej, przy której rozpoczęły się budowy budynków i dla uporządkowania numeracji 

proponuje się nazwę ul. Żniwna.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do uchwały. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak zwrócił się z pytaniem, czy Sołtys z Janczewa został 

wcześniej poinformowany o zamiarze nadania nazwy ulicy. 

 

Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska udzieliła odpowiedzi, iż Pani Sołtys z 

Janczewa została poinformowana.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę ze zmianami pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę ze zmianami głosami: 14 za uchwałą,  

0 przeciw, 0 wstrzymujących.  

Obecnych na sesji 14 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XLVI/368/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8 porządku obrad 

Uchwała w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania zmian w Statucie Gminy 

Santok. 

 

Uchwałę omówił Sekretarz Gminy, który poinformował, że ostatnia nowelizacja ustawy  

o samorządzie gminnym wprowadziła kilka kwestii m.in. dotyczących powołania Komisji  

do rozpatrywania skarg i wniosków, głosowania imiennego i obowiązkowej transmisji obrad, 

które musza zostać uregulowane w statucie gminy i które będą stosowane od nowej kadencji, 

czyli na pierwszym posiedzeniu nowej Rady powinien obowiązywać już nowy statut.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do uchwały. 

 

Radny Stanisław Tokarski zawnioskował, aby Komisja pracowała w tym samym składzie, 

co Komisja, która pracowała nad ówczesnym statutem gminy. 
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Radny Tomasz Skrobański zawnioskował, aby zgłaszano kandydatury poszczególnych 

Radnych. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby w skład Komisji Doraźnej wchodziło 5 Radnych.  

 

Radni nie zgłosili uwag do propozycji. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ustalenie ilości Radnych wchodzących w 

skład Komisji – 5 osób. 

Rada w drodze głosowania przyjęła propozycję 13 głosami za. 

(Radny Radosław Wołoszczuk nie był obecny podczas głosowania). 

 

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie propozycji Członków Komisji.  

 

Ireneusz Kucner zgłosił kandydaturę Radnego Tomasza Helickiego na Członka Komisji. 

 

Radny Tomasz Helicki wyraził zgodę na kandydaturę. 

 

Przewodniczący Rady zgłosił kandydaturę Radnego Stanisława Tokarskiego na Członka 

Komisji.  

 

Radny Stanisław Tokarski wyraził zgodę na kandydaturę. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak zgłosił kandydaturę Radnej Ireny Furmańskiej na Członka 

Komisji.  

 

Radna Irena Furmańska wyraziła zgodę na kandydaturę. 

 

Radna Irena Furmańska zgłosiła kandydaturę Radnego Radosława Wawrzyniaka na 

Członka Komisji.  

 

Radny Radosław Wawrzyniak wyraził zgodę na kandydaturę. 

 

Przewodniczący Rady zgłosił kandydaturę Radnego Ireneusza Kucnera na Członka Komisji.  

 

Radny Ireneusz Kucner wyraził zgodę na kandydaturę. 

 

Proponowany skład Komisji: Tomasz Helicki, Stanisław Tokarski, Irena Furmańska, 

Radosław Wawrzyniak, Ireneusz Kucner. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę ze zmianami pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę ze zmianami głosami: 13 za uchwałą,  

0 przeciw, 1 wstrzymujący.  

Obecnych na sesji 14 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XLVI/369/18 stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 9 porządku obrad 

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji doraźnej do przygotowania zmian w 

Statucie Gminy Santok.  

 

Radny Ireneusz Kucner zaproponował kandydaturę  Radnego Radosława Wawrzyniaka na 

Przewodniczącego Komisji. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak wyraził zgodę na kandydaturę. 

 

Radny Stanisław Tokarski zaproponował kandydaturę Radnego Tomasza Helickiego na 

Przewodniczącego Komisji.         

 

Radny Tomasz Helicki nie wyraził zgody na kandydaturę. 

 

Członkowie Komisji Doraźnej do przygotowania zmian w statucie nie zgłosili uwag do 

kandydatury Radnego Radosława Wawrzyniaka.  

  

Przewodniczący Rady poddał uchwałę ze zmianami pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę ze zmianami głosami: 13 za uchwałą,  

0 przeciw, 1 wstrzymujących.  

Obecnych na sesji 14 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XLVI/370/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 10 porządku obrad 

Uchwała w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. 

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy odczytując uzasadnienie uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do uchwały. 

 

Radny Ireneusz Kucner zwrócił się z pytaniem, czy stawki za wodę dla mieszkańców będą 

na tym samym poziomie, a rekompensata będzie wypłacana spółce.  

 

Wójt udzielił odpowiedzi, że tak.  

 

Radny Tadeusz Boczula poinformował, iż będzie głosował przeciw uchwale, ponieważ w 

momencie podejmowania ustawy o Wodach Polskich Pani Premier zapewniała, że ceny za 

wodę nie wzrosną, jest to początek kalkulowania cen przez Wody Polskie i najbardziej 

pokrzywdzeni będą rolnicy, którzy korzystają także ze swoich ujęć.  
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Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, skąd bierze się różnica między stawkami 

 

Sekretarz poinformował, że każde przedsiębiorstwo, które świadczy usługi w zakresie 

dostarczania wody lub odbioru ścieków musi zwrócić się do organu zatwierdzającego taryfę, 

dotychczas były to Rady Gmin lub Związki Celowe, które wraz z wnioskiem otrzymywały 

kalkulacje zawierające plan remontów oraz koszty własne. Każde Przedsiębiorstwo posiada 

inne czynniki kosztotwórcze, dlatego na podstawie odpowiednio skonstruowanego wniosku 

taryfowego organ zatwierdzający taryfę – obecnie Wody Polskie podejmuje decyzję o 

przyjęciu taryfy. Dopłata określona w uchwale służy temu, aby wszyscy mieszkańcy gminy 

posiadali tę samą cenę za wodę.  

 

Radny Stanisław Tokarski oznajmił, iż chciałby się odnieść do wypowiedzi Radnego 

Tadeusza Boczuli i poinformował, że Rada w dniu dzisiejszym nie głosuje za ustaleniem 

stawek za wodę, ponieważ stawki zostały już zatwierdzone, a uchwała dotyczy 

rekompensowania różnicy pomiędzy ceną wody dla mieszkańców korzystających z ujęcia 

wody PWiK, a Gminnej Spółki Wodno-Ściekowej.  

 

Skarbnik dodał, że ceny za wodę zostały zatwierdzone zgodnie z propozycją przedsiębiorstw 

wynikającą z ich kalkulacji, czyli  Dyrektor Wód Polskich ich nie zmieniał.  

 

Radny Tomasz Skrobański oznajmił, iż stawki zostały zatwierdzone, ale były wyznaczone 

na podstawie wnikliwej analizy i wyjaśnieniach dotyczących kosztów, które ma 

przedsiębiorstwo.   

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 13 za uchwałą,  

1 przeciw, 0 wstrzymujących.  

Obecnych na sesji 14 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XLVI/371/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 11 porządku obrad 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sanok za rok 2018.   

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy przedstawiając zmiany w stosunku do projektu uchwały 

wysłanego Radnym w materiałach.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do uchwały. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 14 za uchwałą,  

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

 

Tekst jednolity uchwały nr XLVI/372/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 12  porządku obrad 

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2018 – 2029.   

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do uchwały. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 14 za uchwałą, 0 przeciw,  

0 wstrzymujących.  

Obecnych na sesji 14 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XLVI/373/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 13 porządku obrad 

Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący Rady poinformował, że do biura rady interpelacje nie wpłynęły. 

  

Ad. 14 porządku obrad 

Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących stałych 

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

 

Przewodniczący Rady złożył informację o działaniach w okresie międzysesyjnym w tym: 

 pełnił dyżury w Urzędzie Gminy dla mieszkańców w dniach 4, 11, 18 i 25 czerwca, 

 3 czerwca – udział w obchodach Gminnego Dnia Dziecka w Wawrowie, 

 5 czerwca – Przewodniczący był obecny podczas zawodów „Janczewska 10” 

 8 czerwca – udział w konferencji naukowej rozpoczynającej „Dni Grodu Santok”, 

 9 czerwca – udział w obchodach „Dni Grodu Santok”, 

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski złożył 

informację o działaniach w okresie międzysesyjnym w tym: 

 8 czerwca – uczestniczył w konferencji naukowej w ramach „Dni Grodu Santok”, 

 21 czerwca – odbyło się posiedzenie komisji na której omawiano uchwały bieżące 

oraz zajęto stanowisko w sprawie pisma Jarosława Sachajko w sprawie podjęcia 

uchwały o czasowym wstrzymaniu wypłat z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych. 

Komisja wypracowała stanowisko, aby nie podejmować działań w sprawie pisma.  
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Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa Ireneusz Kucner złożył 

informację o działaniach w okresie międzysesyjnym w tym: 

 komisja odbyła posiedzenie 26 czerwca wspólnie z Komisją Oświaty Kultury i Sportu.  

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański złożył 

informację o działaniach w okresie międzysesyjnym w tym: 

 komisja odbyła posiedzenie 26 czerwca wspólnie z Komisją ds. Rodziny i 

Bezpieczeństwa. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, iż wszystkie materiały, które wpłynęły do Biura Rady 

zostały przekazane Radnym drogą elektroniczną.  

 

 

Radny Tadeusz Boczula poinformował, iż występuje susza na terenie całej Polski i w  

związku z tym powołana została komisja i rolnicy mogą składać wnioski o odszkodowania.  

Natomiast Radny zaproponował, aby Komisja Budżetu Gospodarki i Rolnictwa  zbadała 

możliwości prawne i przemyślała możliwość podjęcia uchwały, w celu wsparcia finansowego 

rolników.  

 

Wójt poinformował, iż nie będzie kandydował na stanowisko Wójta Gminy w przyszłych 

wyborach samorządowych oraz podziękował za zaufanie mieszkańcom gminy oraz za 

współpracę Radzie, Sołtysom, pracownikom Urzędu, w szczególności Pani Halinie 

Garczyńskiej, Pani Marzannie Kuziak oraz Sekretarzowi Gminy Pawłowi Pisarkowi.  

 

Radny Radosław Wawrzyniak oznajmił, iż zacytuje fragment tekstu piosenki „Trzeba 

wiedzieć kiedy ze sceny zejść niepokonanym” oraz dodał, że lepszego momentu Wójt nie 

mógł wybrać.  

 

Radny Ireneusz Kucner wyraził zdanie, iż Wójt przez swoją kadencje obalił zdanie 

większości mieszkańców, iż gmina jest do mostu, a za mostem jej nie ma, gdyż pokazał, że 

gmina jest od Wawrowa do Jastrzębnika.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż jako pełnomocnik wyborczy ubiegłych wyborów 

czuje się zawiedziona, ale rozumie decyzję Wójta i życzy wszystkiego najlepszego.  

 

Radna Justyna Haliczyn podziękowała Wójtowi za wrażliwość, serce i pomoc, którą 

okazywał przez całą kadencję. 

 

Sołtys Wsi Płomykowo Grzegorz Jatczak  oznajmił, że plac zabaw w Płomykowie jest w 

złym stanie technicznym oraz zwrócił się z pytaniem kiedy zostaną ustawione lampy i co 

będzie z salą wiejską.   
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Wójt poinformował, że termin montażu lamp został przesunięty, ponieważ Enea nie wyrobiła 

się w terminie, ale jest on aktualny. Natomiast sala wiejska w Płomykowie została uznana za 

samowolę budowlaną, gmina jest gotowa do remontu, jednak współwłaściciel budynku wnosi 

odwołania do SKO.  

 

Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska oznajmiła, iż usterki na placu zabaw 

zostaną usunięte.  

 

Sekretarz dodał, iż postępowanie dotyczące Sali wielkiej w Płomykowie nie toczy się w 

Urzędzie gminy Santok, ponieważ SKO wyznaczyło do tego Wójta Gminy w Kłodawie. 

 

Sołtys wsi Jastrzębnik Daria Skorupska oznajmiła, iż w imieniu swoim i mieszkańców 

chciałaby podziękować Wójtowi za współpracę.  

 

Ad. 15 porządku obrad 

Zamknięcie obrad XLVI Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 14
10

 Przewodniczący Rady zamknął 

obrady XLVI Sesji Rady Gminy Santok.  

 

 

 

 Protokolant                   Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

 Joanna Krystosik        Damian Kochmański 


