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Protokół XLVIII/2018 

z XLVIII Sesji Rady Gminy S a n t o k 

6 września 2018r. 

 

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

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XLVI i XLVII Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 

Santok – dz. Nr 237 (projekt 1). 

6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Santok, ul. 

Gorzowska 19 dla dotychczasowego Najemcy (projekt 2). 

7. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów (projekt 3). 

8. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Janczewo (projekt 4). 

9. Uchwała w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 

powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, 

doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych, jak również nauczycieli 

niewymienionych w art 42 ust. 3 Karty Nauczyciela  zatrudnionych w szkołach 

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok (projekt 5) 

10. Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz 

dziennymi opiekunami prowadzącymi działalność na terenie gminy Santok (projekt 6) 

11. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu 

(projekt 7). 

12. Uchwała w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Santok miejsc sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych (projekt 8). 

13. Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Santok (projekt 9). 

14. Uchwała w sprawie wprowadzenia regulaminów sal wiejskich oraz przekazania 

Wójtowi Gminy Santok uprawnień w zakresie ustalania cen i opłat za korzystanie ze 

sal wiejskich na terenie Gminy Santok (projekt 10). 

15. Interpelacje i zapytania radnych. 

16. Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących 

stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)  i 

wolne wnioski. 

17. Zamknięcie obrad XLVII Sesji Rady Gminy Santok. 
 

Ad. 1 porządku obrad 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.  

Otwarcia XLVIII 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 oraz Radny Tomasz Skrobański). 

Lista obecności radnych i gości zaproszonych w załączniku do protokołu. 

 

Ad. 2 porządku obrad 

Przedstawienie porządku obrad. 
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Sekretarz zawnioskował w imieniu Wójta o wycofanie z porządku obrad: 

1) uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 

Santok – dz. Nr 237 (projekt 1)  

2) uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Santok, ul. 

Gorzowska 19 dla dotychczasowego Najemcy (projekt 2). 

3) uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminów sal wiejskich oraz przekazania 

Wójtowi Gminy Santok uprawnień w zakresie ustalania cen i opłat za korzystanie ze 

sal wiejskich na terenie Gminy Santok (projekt 10). 

 

Skarbnik zawnioskował w imieniu Wójta o wprowadzenie do porządku obrad dwóch 

projektów uchwał: 

1) uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, 

2) uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 

2018-2029. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, dlaczego jest wniosek o wycofanie  

z porządku obrad uchwały dotyczącej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej  

w obrębie Santok – dz. Nr 237, gdyż Komisja Budżetowa procedowała nad projektem. 

 

Sekretarz poinformował, iż Komisja Budżetu zaopiniowała projekt pozytywnie, jednak po 

rozmowach z Panią Kierownik RGKROŚ Haliną Garczyńską stwierdzono, aby wstrzymać się 

z podjęciem ostatecznej decyzji, gdyż przedmiotowa działka ma bardzo nieregularny kształt 

i umiejscowiona jest w miejscu, gdzie perspektywicznie może być przydatna dla 

planowanych działań gminy.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o wycofanie z porządku obrad 

uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Santok – 

dz. Nr 237 (projekt 1)  

 

Rada w drodze głosowania uwzględniła wniosek jednogłośnie – 12 głosami za. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o wycofanie z porządku obrad 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Santok, ul. Gorzowska 

19 dla dotychczasowego Najemcy (projekt 2). 

 

Rada w drodze głosowania uwzględniła wniosek jednogłośnie – 12 głosami za. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o wycofanie uchwały w sprawie 

wprowadzenia regulaminów sal wiejskich oraz przekazania Wójtowi Gminy Santok 

uprawnień w zakresie ustalania cen i opłat za korzystanie z sal wiejskich na terenie Gminy 

Santok (projekt 10). 

 

Rada w drodze głosowania uwzględniła wniosek jednogłośnie – 12 głosami za. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

w pkt 5 uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. (projekt 11) 

Rada w drodze głosowania uwzględniła wniosek jednogłośnie – 12 głosami za. 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

w pkt 6 uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 

2018-2029 (projekt 12) 

 

Rada w drodze głosowania uwzględniła wniosek jednogłośnie – 12 głosami za. 

 

Porządek posiedzenia po zamianach: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XLVI i XLVII Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,(projekt 11) 

6. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 

2018-2029 (projekt 12) 

7. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów (projekt 3). 

8. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Janczewo (projekt 4). 

9. Uchwała w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 

powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, 

doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych, jak również nauczycieli 

niewymienionych w art 42 ust. 3 Karty Nauczyciela  zatrudnionych w szkołach 

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok (projekt 5) 

10. Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz 

dziennymi opiekunami prowadzącymi działalność na terenie gminy Santok (projekt 6) 

11. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu 

(projekt 7). 

12. Uchwała w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Santok miejsc sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych (projekt 8). 

13. Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Santok (projekt 9). 

14. Interpelacje i zapytania radnych. 

15. Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących 

stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)  i 

wolne wnioski. 

16. Zamknięcie obrad XLVIII Sesji Rady Gminy Santok. 
 

Ad. 3 porządku obrad 

Przyjęcie protokołu z XLVI i XLVII Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Rada Gminy przyjęła protokół z XLVI Sesji głosami– 11 za, 1 przeciw, 0 

wstrzymujących.  

Rada Gminy przyjęła protokół z XLVII Sesji głosami –  11 za. 0 przeciw, 1 

wstrzymujący. 

 

Ad. 4 porządku obrad 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

Wójt złożył sprawozdanie w tym: 
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 9 lipca – udział w zebraniu wiejskim w Lipkach Wielkich, 

 21 lipca – udział w festynie w Lipkach Wielkich zorganizowanym przez Panią Prezes 

Klubu Sportowego Jolantę Kruszynę oraz Panią Sołtys Mirosławę Porańczyk, 

 26 lipca – spotkanie z Dyrektorem ZDW, w którym uczestniczyła Radna Renata 

Nowosad oraz Pani Sołtys Jastrzębnika Daria Skorupska, w sprawie bezpieczeństwa w 

miejscowości Jastrzębnik,  

 26 lipca – zakończenie badań archeologicznych na grodzisku, 

 28 lipca – otwarcie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Gralewie, 

 4 sierpnia – odbył się II rajd konny w Nowym Polichnie, 

 5 sierpnia – odbył się rajd MTB, 

 8 sierpnia – odbyło się podpisanie umowy z gminą Rüdersdorf na dofinansowanie 

budowy przystani wodnej „Mariny”, 

 21 sierpnia – odbyły się wybory Sołtysa Starego Polichna, Wójt pogratulował 

Marzenie Piotrowicz objęcia funkcji Sołtysa, 

 23 sierpnia – odbyła się sesja nadzwyczajna, 

 25 sierpnia – odbyły się dożynki gminne, Wójt podziękował za zaangażowanie 

sołectwom w przygotowanie wieńców dożynkowych i stoisk oraz pracownikom 

gminy i Pani Sołtys za organizację,  

 26 sierpnia – udział w mszy dożynkowej w Czechowie, 

 31 sierpnia -  na zaproszenie Radnego Powiatu Mariusza Śpiewanka odbyło się 

spotkanie w Lipkach Wielkich z Panią V-ce Marszałek Alicją Makarską, Dyrektorem 

ZDW oraz Radnym Sejmiku Województwa Mirosławem Marcinkiewiczem, tematem 

spotkania była modernizacja drogi wojewódzkiej nr 158, 

 1 września – udział w dożynkach powiatowych, Wójt złożył gratulacje Sołtysowi  

z Baranowic za zajęcie I miejsca w konkursie na najpiękniejszy wieniec oraz Pani 

Sołtys ze Starego Polichna za zajęcie II miejsca w konkursie stoisk, 

 3 września – udział w Komisji Oświaty, 

 4 września – udział w Komisji Budżetu, 

 5 września – spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim wraz z Kierownikiem RRG 

Krzysztofem Karwatowiczem oraz Panią Joanną Rogoza-Chojnacką. 

 

Ponad to Wójt poinformował, że: 

 Radna Irena Furmańska zwróciła się do Wójta z prośbą o pomoc dla byłego 

wieloletniego pracownika oświaty w zakupie nowego pieca, Wójt znalazł sponsorów, 

którym podziękował. 

 

Przewodniczący ogłosił przerwę (godz. 10
40

) 

Po przerwie (godz. 11
10

) kontynuowano obrady Sesji według porządku obrad. 

 

 

Ad. 5 porządku obrad 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 (projekt 11). 

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do uchwały. 
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Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

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

0 wstrzymujących.  

Obecnych na sesji 12 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XLVIII/377/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 6 porządku obrad 

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 2018-

2029 (projekt 12) 

 

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: 12 za uchwałą, 0 przeciw,  

0 wstrzymujących.  

Obecnych na sesji 12 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XLVIII/378/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 7 porządku obrad 

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów (projekt 3). 

 

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

przedmiotem uchwały jest nadanie nazwy ulicy dla drogi gminnej położonej w miejscowości 

Wawrów dz. 196/25. Proponowana nazwa to ul. Olchowa. 

 

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: 12 za uchwałą, 0 przeciw,  

0 wstrzymujących.  

Obecnych na sesji 12 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XLVIII/379/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8 porządku obrad 
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Uchwała w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Janczewo (projekt 4). 

 

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

przedmiotem uchwały jest nadanie nazw ulic dla działek, które są własnością osób 

prywatnych. Wymienione w uchwale nazwy ulic są propozycją właścicieli działek.  

 

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: 12 za uchwałą, 0 przeciw,  

0 wstrzymujących.  

Obecnych na sesji 12 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XLVIII/380/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9 porządku obrad 

Uchwała w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 

stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów 

pedagogicznych, jak również nauczycieli niewymienionych w art 42 ust. 3 Karty 

Nauczyciela  zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok 

(projekt 5) 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak, która odczytała 

uzasadnienie uchwały oraz poprosiła, aby dokonano zmiany w tabeli w wierszu 4 w kolumnie 

„stanowisko kierownicze” słowo „powyżej” zastąpić słowem „od”.  

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański przedstawił 

pozytywną opinię Komisji do uchwały. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż jest wzrost pensum o 2 godziny i w związku z tym 

zwróciła się z pytaniem, czy nauczyciele za to otrzymają dodatkowe wynagrodzenie  . 

 

Pani Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak udzieliła odpowiedzi, iż 

nauczycielom zwiększy się wymiar etatu i nie otrzymają za to większego wynagrodzenia.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż dziwi się, że Związki Zawodowe to zaakceptowały. 

 

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 XLVIII/381/18 stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 10 porządku obrad 

Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz 

dziennymi opiekunami prowadzącymi działalność na terenie gminy Santok (projekt 6) 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak, która odczytała 

treść uzasadnienia uchwały.   

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański przedstawił 

pozytywną opinię Komisji do uchwały. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż uważa, że w §6 pkt 2 w ostatnim zdaniu, po wyrazie 

„zgodności zawartych” powinien być wyraz „danych”.  

 

Pani Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak przyznała Rację Radnej Irenie 

Furmańskiej i odczytała treść punktu 2 w §6 „podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy, 

podmiot zatrudniający dziennego opiekuna lub dzienny opiekun prowadzący działalność we własnym 

imieniu nie dopełnia obowiązku w zakresie zapewnienia zgodności zawartych danych w rejestrze lub 

w wykazie ze stanem faktycznym;”. 

 

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 XLVIII/382/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 11 porządku obrad 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu (projekt 7). 

 

Uchwałę omówił Wójt, który poinformował, iż po spotkaniu w ZDW, o którym mówił 

składając sprawozdanie z okresu międzysesyjnego, wyszła wspólna inicjatywa rozpoczęcia 

remontu chodnika w Jastrzębniku. Gmina zadeklarowała pomoc finansową w wysokości 

50%, czyli 100 000 zł.  

 

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: 12 za uchwałą, 0 przeciw,  

0 wstrzymujących.  

Obecnych na sesji 12 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XLVIII/383/18 stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 12 porządku obrad 

Uchwała w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Santok miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych (projekt 8). 

 

Uchwałę omówił Sekretarz, który poinformował, iż zgodnie z art. 12 ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy ustala zasady usytuowania na 

terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Stosownie do 

postanowień art. 12 ust. 5 przedmiotowej ustawy rada gminy przed podjęciem uchwały, 

zasięga opinii jednostki pomocniczej gminy, co zostało uczynione. Przedłożona uchwała 

została zaopiniowana przez Komisję Budżetu, która naniosła uwagi i w tym kształcie została 

poddana konsultacjom społecznym, po konsultacjach w sołectwach uchwała ponownie była 

przedmiotem obrad Komisji Budżetowej oraz Komisji Rodziny, która wniosła uwagi. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do uchwały oraz poinformował o zmianach jakie 

zostały wprowadzone do projektu uchwały przez Komisję tj.: 

 w §1 ust. 1 pkt 2 wprowadzono zapis „budynki kultu religijnego” 

 wprowadzono w §1 ust. 3 o treści „Droga dojścia, o której mowa w ust. 2, musi 

odpowiadać przepisom o ruchu drogowym gwarantującym bezpieczeństwo 

uczestnikom ruchu.”, 

 wprowadzono w §2 ust. 1 pkt 2 o treści „przedsiębiorca posiada tytuł prawny do 

terenu, na którym jest usytuowany ogródek gastronomiczny;” oraz pkt 3 o treści 

„ogródek gastronomiczny jest oddzielony od pozostałego terenu płotem, murem lub 

inną tego typu przegrodą i jest położony minimum 4 m od sąsiedniej nieruchomości 

mieszkalnej,”, 

 wprowadzono w §3 o treści „Punkt sprzedaży napojów alkoholowych, z wyjątkiem 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych prowadzonych w oparciu o zezwolenie 

jednorazowe, musi być zlokalizowany w budynku wybudowanym i oddanym do 

użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami.” 

 

Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa Ireneusz Kucner poinformował, iż 

Komisja pracowała nad projektem uchwały w dniu 5 września 2018r. i wniosła zastrzeżenia 

do §2 ust. 1 pkt 1, 2 oraz 4, do §2 ust. 2 oraz §3 uchwały w sprawie zasad usytuowania na 

terenie Gminy Santok miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Komisja 

wyraziła obawę o to, czy Rada ma kompetencje, takiego ograniczania przedsiębiorców i 

poprosiła o opinię prawną w tym zakresie. 
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Sekretarz oznajmił, iż na podstawie rozmów z Przewodniczącym Komisji Rodziny i Panią 

Mecenas przygotował propozycję zmian w uchwale tj. §2 uzyskałby nowe brzmienie: 

„Sprzedaż napojów alkoholowych w ogródkach gastronomicznych zlokalizowanych przy 

punktach sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, może odbywać się w przypadku, gdy ogródek 

gastronomiczny jest oddzielony od pozostałego terenu płotem, murem lub inną tego typu 

przegrodą i jest położony minimum 4 m od sąsiedniej nieruchomości mieszkalnej,” 

Propozycja zmiany w §2 wynika z tego tytułu, iż pkt 1 i 2 byłby powtórzeniem zapisów 

ustawowych, natomiast pkt 4  i ust. 2 tego paragrafu dotyczą zasad sprzedaży, a nie zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży, do czego Rada ma delegację ustawową. Ponad to proponuje 

się również przeredagowanie §3, który uzyskałby nowe brzmienie „Punkt sprzedaży napojów 

alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży musi być 

zlokalizowany w budynku wybudowanym i oddanym do użytku zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.” 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż jest oburzona zachowaniem Sekretarza, gdyż dwa dni 

temu Komisja czekała, aby projekt zaopiniowany przez Komisję Budżetu był zaopiniowany 

przez Panią Mecenas, która w konsekwencji przystawiła pieczątkę i nie wniosła uwag. W 

dniu dzisiejszym projekt uchwały jest przewrócony „do góry nogami”.  

 

Sekretarz oznajmił, iż nie wie czym kieruje się Radna wygłaszając takie opinie pod adresem 

Jego osoby, ale pozwoli sobie to pominąć, nie odnosić się do tego, a jedynie skoncentruje się 

na merytorycznym podejściu do tematu. Projekt uchwały był skonsultowany z prawnikiem, 

gdyż został on przesłany do kancelarii drogą elektroniczną i faktem jest, że w dniu Komisji 

nie było początkowo pieczątki Pani mecenas, co było formalnym brakiem, jednak został on w 

czasie Komisji uzupełniony. Natomiast gdyby nie było uwag Komisji Rodziny to nie 

podejmowane byłyby żadne kroki w kierunku zmiany treści projektu. 

 

Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, iż nie chodzi o pieczątkę Pani Mecenas, a o treść 

projektu. Radni otrzymali projekt zatwierdzony przez prawnika i nie było mowy o zmianach. 

W dniu dzisiejszym Radni stoją przed faktem takim, że na sesji zmienia się wszystko. Ponad 

to przed chwilą odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i należało przygotować nowy projekt 

i przekazać go Komisji do zaopiniowania.  
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Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

poinformował, iż projekt uchwały w kształcie przekazanym Radnym w materiałach na sesję 

był przez Komisję zaopiniowany pozytywnie i w związku z zaistniałą sytuacją popiera zdanie 

Przedmówczyni i również jest zbulwersowany. Komisja dwukrotnie procedowała nad 

projektem uchwały, który był zatwierdzony przez Radcę Prawnego, a w dniu dzisiejszym 

okazuje się, że połowa zapisów w projekcie jest do usunięcia, ponieważ jest niezgodna z 

prawem. 

 

Sekretarz zaznaczył, iż Komisja Budżetu jako komisja inicjująca wniosła uwagi do projektu 

uchwały, które zostały naniesione i do tego samego miała prawo Komisja Rodziny, która 

także wniosła swoje uwagi. Sekretarz odczytał treść zapisów  po ewentualnych zmianach, 

które sugerowała Komisja Rodziny.  

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, iż nie kwestionuje opinii Komisji Rodziny, ale 

jeżeli Komisja wniosła uwagi to należało przygotować poprawiony projekt uchwały 

zatwierdzony przez prawnika i przekazać go Komisji budżetu do zaopiniowania.  

 

Przewodniczący Rady oznajmił, iż nie wywiera presji, jednak chciałby przypomnieć 

Radnym, iż Rada ma czas do 9 września na podjęcie uchwały w przedmiotowym zakresie i 

chciałby zaznaczyć, że Komisja Rodziny poprawki naniosła w dniu wczorajszym.  

  

Projekt uchwały po poprawkach, zatwierdzony przez Prawnika został przekazany Radnym. 

 

Mecenas Aleksandra Sibińska-Szadna oznajmiła, iż co do zasady pierwotny projekt 

uchwały wbrew opiniom wyrażonym na Sesji nie jest sprzeczny z prawem i stanowił wyjście 

władz gminy na oczekiwania społeczne mieszkańców, jak również realizował główny cel 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zmierzał do 

ograniczenia spożycia napojów alkoholowych na terenie gminy. Natomiast zastrzeżenia 

budziła kwestia połączenia w tym projekcie dwóch zakresów regulacji tj. usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych jak również zasad i warunków sprzedaży. 

Mając na względzie podstawę tej zmiany, oczekiwania społeczne mieszkańców oraz 

obowiązujące w obiegu prawnym akty prawa miejscowego innych województw, które 

próbowały regulować tę materię w szerszy sposób Pani Mecenas zdecydowała się ją 

zaakceptować w jej pierwotnej wersji. Jednak z związku z uwagami Komisji Rodziny, które 

zostały wniesione w dniu wczorajszym, przy jednoczesnej analizie praktyki uchwałodawczej 

Województwa Urzędowego, która w zakresie usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych ogranicza się wyłącznie do literalnego brzmienia tej 

dyspozycji ustawowej, czyli usytuowania, zdecydowano się ograniczyć jej treść, aby organ 

nadzoru nie wniósł zastrzeżeń. Zapisy w projekcie, które zostały wykreślone dotyczą 

warunków i zasad sprzedaży, dlatego zdecydowano się je wykreślić i kancelaria popiera ten 

ruch. Przez wzgląd na to, iż ustawodawca wyznaczył termin na wprowadzenie zmian do dnia 

9 września Pani Mecenas proponuje ewentualne pochylenie się nad przedłożonym w dniu 
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dzisiejszym projekcie uchwały, a  kompleksowe ujęcie zasad i warunków sprzedaży w innym 

akcie prawnym.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż dla niej jest to niezrozumiałe żeby jeden prawnik 

akceptował treść uchwały, a drugi go odrzucał. Radna zwróciła się z pytaniem, w jakim akcie 

prawnym Rada powinna określić i ująć to co zostało ujęte w pierwotnej wersji uchwały i 

zostało skonsultowane z wszystkimi mieszkańcami gminy m.in. to, że właściciel punktu musi 

mieć dokument potwierdzający tytuł prawny do gruntu, na którym usytuowany jest ogródek. 

 

Mecenas Aleksandra Sibińska-Szadna oznajmiła, iż kwestie poruszone przez Radną są 

ujęte w ustawie i dotyczą zezwoleń, ponieważ warunkiem uzyskania zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych jest posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu stanowiącego 

punkt sprzedaży. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż gmina Santok wydała takie zezwolenie i ogródek 

piwny mieści się w pasie drogi, dlatego Komisja wprowadziła zapisy w projekcie uchwały, 

aby taką sytuacje wykluczyć. 

 

Mecenas Aleksandra Sibińska-Szadna poinformowała, iż dlatego w pierwszej kolejności 

Kancelaria przychyliła się do uwag Komisji Budżetu, jednak wychodząc z założenia, żeby ten 

problem uregulować szerzej proponuje się to zrobić w odrębnym akcie prawnym.  

 

Przewodniczący ogłosił przerwę (godz. 12
20

). 

Po przerwie (godz. 12
55

) kontynuowano obrady Sesji według porządku obrad. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak oznajmił, iż w związku z tym, że poprawki zostały 

naniesione i zaakceptowane przez prawnika oraz ze względu na termin, w którym Rada musi 

podjąć tę uchwałę Radny uważa za niezasadne zwoływanie specjalnej komisji i wytwarzanie 

dodatkowych kosztów, aby dodatkowo pochylać się nad uchwałą. Radny oznajmił, iż uchwała 

powinna zostać przegłosowana, a jeżeli będą uchybienia prawne, co do których są uwagi to 

zostanie ona ewentualnie uchylona przed nadzór. Radny złożył wniosek o poddanie pod 

głosowanie uchwały przedłożonej w dniu dzisiejszym i zatwierdzonej przez Radcę Prawnego.  

 

Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, iż wnioski Przedmówcy są sensowne, ale Radna 

się z nimi nie zgadza i będzie głosować przeciwko uchwale.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę przedłożoną Radnym w dniu Sesji pod 

głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 8 za uchwałą, 2 przeciw,  

2 wstrzymujące.  

Obecnych na sesji 12 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XLVIII/384/18 stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 13 porządku obrad 

Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Santok (projekt 9). 

 

Uchwałę omówił Sekretarz, który poinformował, iż tak jak w przypadku uchwały w sprawie 

zasad usytuowania na terenie Gminy Santok miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych przedmiotową uchwałę należy także podjąć w wyniku znowelizowanej ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Różnica przedłożonej 

uchwały w stosunku do obecnie obowiązującej jest m.in. taka, iż dotychczas określone były 

limity na punkty sprzedaży odrębnie na punkty sprzedaży do spożycia w miejscu sprzedaży 

oraz punkty sprzedaży do spożycia poza miejscem sprzedaży. Natomiast w przedmiotowej 

uchwale określa się limity odrębnie  dla poszczególnych rodzajów  zezwoleń dla punktów 

sprzedaży do spożycia w miejscu sprzedaży oraz punktów sprzedaży do spożycia poza 

miejscem sprzedaży. Ponad to projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez 

wszystkie jednostki pomocnicze gminy (sołectwa). 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do uchwały. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak wyraził zdanie, iż określanie wyższych limitów jest jak 

najbardziej zasadne, nie ze względu na to, iż dostęp do alkoholu będzie łatwiejszy, a przez 

wzgląd na to, iż trend rozwoju gminy idzie w kierunku turystyki.  

 

Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa Ireneusz Kucner przedstawił 

pozytywną opinię Komisji do 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 XLVIII/385/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 14 porządku obrad 

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, iż interpelacje na piśmie nie wpłynęły. 

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, iż na Komisji Budżetowej pytała o salę wiejską w 

Płomykowie, ponieważ otrzymała sygnał od mieszkańców, że postępowanie trwa ok 3-4 lat, 

Radną bardzo interesowało to, dlaczego to trwa tak długo i dowiedziała się, że postępowanie 

odbywało się w gminie Santok, a następnie decyzją SKO zostało przekazane do gminy 

Kłodawa. Radna zwróciła się z pytaniem, jak długo sprawa jest prowadzona przez gminę 

Kłodawa.  
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Wójt udzielił odpowiedzi, że jeżeli Radna żąda dokładnych dat to odpowiedz zostanie 

przygotowana pisemnie, ale jest to okres około 2 lat. Wójt wyraził zdanie, iż rozumie 

frustrację mieszkańców Płomykowa, jednak sytuacja nie jest zależna od Wójta, ani 

urzędników, a jedynie od SKO. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż wystarczy jej określenie, iż około 2 lat i zwróciła się 

z pytaniem, czy gmina Santok jest informowana o tym na jakim etapie jest postępowanie.  

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż informacja dociera do gminy na każdym etapie postępowania.   

 

Ad. 15 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 każdy poniedziałek, za 

wyjątkiem dnia 3 lipca 2018r., natomiast dnia 30 lipca 2018r. dyżur w zastępstwie 

pełniła Radna Renata Nowosad, 

 28 lipca uczestniczył w uroczystości otwarcia Centrum sportowo-rekreacyjnego w 

Gralewie, 

 25 sierpnia uczestniczył w dożynkach gminnych w Janczewie, 

 3 września uczestniczył w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2018/2019 w 

Lipkach Wielkich. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski złożył 

informację o działaniach w okresie międzysesyjnym w tym: 

 Komisja Budżetu dwukrotnie odbyła posiedzenie, na których procedowała 10 

projektów uchwał w tym 3 projekty dwukrotnie, a 2 zostały niezaopiniowane  

i odroczone, 

 28 lipca uczestniczył w uroczystości otwarcia Centrum sportowo-rekreacyjnego w 

Gralewie, 

 25 sierpnia uczestniczył w dożynkach gminnych w Janczewie. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański złożył 

informację o działaniach w okresie międzysesyjnym w tym: 

 30 sierpnia komisja odbyła posiedzenie wspólnie z Komisją ds. Rodziny i 

Bezpieczeństwa – komisja wyjazdowa w celu sprawdzenia przygotowania placówek 

oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, 

 3 września odbyło się  posiedzenie Komisji, celem zaopiniowania uchwał na dzisiejszą 

sesję. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa Ireneusz Kucner złożył 

informację o działaniach w okresie międzysesyjnym w tym: 
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 8 sierpnia udział w konferencji prasowej w związku z podpisaniem umowy na budowę 

mariny, 

 21 sierpnia udział w zebraniu wiejskim w Starym Polichnie, 

 23 sierpnia udział w sesji nadzwyczajnej,  

 25 sierpnia uczestniczył w dożynkach gminnych w Janczewie. 

 30 sierpnia komisja odbyła posiedzenie wspólnie z Komisją Oświaty Kultury i Sportu, 

 1 września udział w dożynkach powiatowych z sołectwem Stare Polichno, 

 3 września udział w posiedzeniu Komisji Oświaty, 

 5 września odbyło się  posiedzenie Komisji, celem zaopiniowania uchwał na dzisiejszą 

sesję. 

 

Sołtys Wsi Płomykowo Grzegorz Jatczak zwrócił się z pytaniem, czy wiadomo coś w 

sprawie lamp oraz dlaczego dziury na objeździe zasypywane są żwirem, po którym nie ma 

śladu w ciągu tygodnia. Ponad to Sołtys poprosił, aby materiały na Sesję były sołtysom 

wysyłane wcześniej.  

 

Wójt udzielił odpowiedzi, że lampy są montowane na terenie gminy, ale musi sprawdzić na 

jakim etapie są prace w Płomykowie. Natomiast w zakresie łatania dziur w drodze 

powiatowej trudno Wójtowi się odnieść, ponieważ zarządcą jest powiat, dlatego zwróci się 

 z pytaniem do Powiatu.  

 

Radny Arkadiusz Witczak poinformował, iż otrzymał kilka telefonów z zapytaniem, czy ma 

jakąś informację dotyczącą tego, co się dzieje w budynku starej szkoły w Lipkach Wielkich.  

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż budynek jest wydzierżawiony na okres 3 lat, przedsiębiorcy, 

który wykorzystuje pomieszczenia na mieszkania dla pracowników.    

 

Radny Arkadiusz Witczak zwrócił się z pytaniem, czy przed oddaniem budynku do 

użytkowania została wykonana w nim inwentaryzacja. 

 

Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska poinformowała, iż inwentaryzacja została 

wykonana.  

 

Ad. 16 porządku obrad 

Zamknięcie obrad XLVIII Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 13
25

 Przewodniczący Rady zamknął 

obrady XLVIII Sesji Rady Gminy Santok.  

 

 

 Protokolant                   Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

 Joanna Krystosik        Damian Kochmańsk 


