
1 

 

Protokół XXVIII/2016 

z XXVIII Sesji Rady Gminy 

S a n t o k 

30 grudnia 2016r. 

 

Porządek obrad dostarczony radnym w materiałach: 

I. Część uroczysta sesji. 
1. Otwarcie uroczystej sesji. 

2. Wręczenie medali z okazji jubileuszu 50-lecia małżeństwa. 

 

II. Część robocza sesji. 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Informacja z działalności GOK i gminnych bibliotek. 

6. Uchwała w sprawie uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2017 (projekt 1) 

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej, 

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

c) dyskusja w tym: przedstawienie opinii i wniosków stałych Komisji Rady, 

d)  głosowanie uchwały budżetowej. 

7. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 

2017-2025 (projekt 2) 

8. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r. (projekt 3) 

9. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2017r. (projekt 4) 

10. Uchwała w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Santok (projekt 5) 

11. Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Santoku do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie gminy Santok. (projekt 6) 

12. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Czechów. (projekt 7) 

13. Opracowanie planu pracy Rady Gminy Santok na 2017 rok. 

14. Interpelacje i zapytania radnych. 

15. Informacje i wolne wnioski. 

16. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Santok. 

 

 

I. CZĘŚĆ UROCZYSTA SESJI 

 

Ad. 1 Porządku obrad 

Otwarcie uroczystej sesji. 

Otwarcia części uroczystej XXVIII Sesji Rady Gminy Santok o godz. 10
10

 dokonał 

Przewodniczący Rady Gminy Santok Damian Kochmański  witając zebranych gości. 

 

Ad. 2  Porządku obrad 

Wręczenie medali z okazji jubileuszu 50-lecia małżeństwa. 
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Medale z okazji jubileuszu 50-lecia małżeństwa wręczył Wójt Gminy oraz Przewodniczący 

Rady dla: 

 

Państwa Czesławy i Kazimierza Kurek 

Państwa Zdzisławy i Tadeusza Popińskich 

Państwa Marii i Bronisława Zych 

Państwa Ireny i Czesława Wenerowicz  

Państwa Zofii i Stanisława Ostrowskich 

 

II. CZĘŚĆ ROBOCZA SESJI 

 

Ad. 1 porządku obrad 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 

Otwarcia części roboczej XXVIII 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 (nieobecny Radny Stanisław Tokarski). 

Lista obecności radnych i gości zaproszonych w załączniku do protokołu. 

 

Ad. 2 porządku obrad 

Ustalenie porządku obrad 

 

Skarbnik Gminy wniósł o wprowadzenie uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej 

gminy Santok na rok 2016. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Wójt zawnioskował o wprowadzenie uchwały w 

sprawie apelu Rady Gminy Santok o pilne przystąpienie do modernizacji drogi wojewódzkiej 

nr 158 w granicach administracyjnych Gminy Santok. 

 

Rada wprowadziła projekt uchwały w sprawie  apelu Rady Gminy Santok o pilne 

przystąpienie do modernizacji drogi wojewódzkiej nr 158 w granicach administracyjnych 

Gminy Santok do porządku obrad jednogłośnie – 14 głosami za.  

 

Rada wprowadziła projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na 

rok 2016  do porządku obrad jednogłośnie – 14 głosami za. 

 

Przewodniczący Rady odczytał cały porządek obrad ze zmianami: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Informacja z działalności GOK i gminnych bibliotek. 

6. Uchwała w sprawie uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2017 (projekt 1) 

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej, 

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

c) dyskusja w tym: przedstawienie opinii i wniosków stałych Komisji Rady, 

d) głosowanie uchwały budżetowej. 

7. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 

2017-2025 (projekt 2) 
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8. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r. (projekt 3) 

9. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2017r. (projekt 4) 

10. Uchwała w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Santok (projekt 5) 

11. Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Santoku do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie gminy Santok. (projekt 6) 

12. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Czechów. (projekt 7) 

13. Uchwała w sprawie apelu Rady Gminy Santok o pilne przystąpienie do 

modernizacji drogi wojewódzkiej nr 158 w granicach administracyjnych Gminy 

Santok. 

14. Uchwała w sprawie  zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2016. 

15. Opracowanie planu pracy Rady Gminy Santok na 2017 rok. 

16. Interpelacje i zapytania radnych. 

17. Informacje i wolne wnioski. 

18. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Santok. 

 

 

Rada przyjęła odczytany porządek obrad jednogłośnie 14 głosami za. 

 

Ad. 3 porządku obrad 

Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Rada przyjęła protokół z XXVII Sesji Rady Gminy głosami: 14 za, 0 przeciw, 0 

wstrzymujące. Obecnych na sesji 14 radnych. 

 

Ad. 4 porządku obrad 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

 

Wójt przed złożeniem sprawozdania poinformował, że zlokalizowano ognisko ptasiej grypy 

w Starym Polichnie, które wraz z Nowym Polichnem jest w obszarze zapowietrzonym, co 

wiąże się z tym, że cały drób musi być zagazowany i wywieziony, dotyczy to również 

gospodarstw prywatnych. Wszelkie prace związane z zarządzaniem kryzysowym są  

prowadzone.  Dojazd do ferm odbywa się przez drogę wojewódzką i powiatową, dlatego to 

Powiat i Zarząd Dróg Wojewódzkich jest zobowiązany do położenia mat dezynfekcyjnych i 

przydzielenia służb policyjnych. 

 

 Wójt złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnej w tym: 

 Poinformował o uczestnictwie w spotkaniach wigilijnych w miejscowości Santok, 

Górki, Janczewo oraz w Wawrowie na  spotkaniu wigilijnym –ze strażakami. 

 Poinformował o uczestnictwie w posiedzeniach Komisji Rodziny, Komisji Oświaty i 

Komisji Budżetu. 

  

Ad. 5 porządku obrad 

Informacja z działalności GOK i gminnych bibliotek. 
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Informację z działalności GOK i gminnych bibliotek przedstawiła Pani Dyrektor GOK 

Sylwia Dobrzyńska w formie prezentacji multimedialnej. 

 

Prezentacja z działalności GOK i planów działań na rok 2017 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Sołtys wsi Janczewo Pani Krystyna Podsiadło podziękowała w imieniu Sołtysów Pani 

Dyrektor GOK Sylwii Dobrzyńskiej za dotychczasową działalność.  

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański przedstawił 

pozytywną opinię Komisji do przedstawionej informacji oraz poinformował, że Komisja 

podczas omawiania działalności merytorycznej wniosła zapytania co do zatrudnienia w GOK, 

ilości zajęć w poszczególnych grupach wiekowych, a także o ilość środków pozyskanych z 

zewnątrz. Należy zauważyć, iż GOK ściśle współpracuje z sołtysami, współorganizuje pracę 

świetlic wiejskich oraz bierze czynny udział w imprezach gminnych bądź jest bezpośrednim 

organizatorem. Dzięki współpracy z Centrum Edukacji i Spotkań współorganizuje wyjazdy 

dzieci i seniorów. Pozyskuje również środki z zewnątrz. Komisja życzy Pani Dyrektor 

dalszego rozwoju oraz podtrzymania obecnego tempa pracy nad rozwojem kultury w gminie 

Santok. 

 

W-ce Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Tomasz Helicki 

poinformował, że Komisja Budżetu Gospodarki i Rolnictwa sprawdzała działalność GOK pod 

względem finansowym i nie wniosła uwag. Opinia Komisji do przedstawionej informacji jest 

pozytywna. 

 

Wójt oznajmił, że przyłącza się do podziękowań dla Pani Dyrektor GOK oraz podziękował 

sołtysom za współprace, ponieważ bez współpracy z Sołtysami wielu imprez nie udałoby się 

zorganizować. Ilość imprez pokazuje ile pracy włożyła nie tylko pani Dyrektor GOK, ale 

również pracownicy GOK.  Wójt dodał, że działalność GOK w roku 2016 była bardzo dobra i 

plany, które przedstawiła Pani Dyrektor na rok 2017 zwiastują, iż nie będzie on gorszy, co 

będzie miało odzwierciedlenie w tym, że mieszkańcy oraz ich dzieci będą mieli dużo 

propozycji form spędzania wolnego czasu dzięki GOK.  

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, że wszyscy na początku roku 2016 żyli w niepewności 

odnośnie zmian funkcjonowania GOK, obawy budziły koszty finansowe związane z 

reorganizacją. Z wypowiedzi W-ce Przewodniczącego Komisji budżetu dużo nie wynika, 

ponieważ komisja analizowała bieżące koszty. Radny dodał, że z informacji przedstawionej 

przez Panią Dyrektor GOK oraz z informacji od mieszkańców wynika jednoznacznie, że 

decyzja o reorganizacji w GOK była dobra. Pani Dyrektor zasługuje na słowa uznania. Radny 

stwierdził, że plan na rok 2017 zakłada, że boiska i świetlice będą aktywne. Radny ma 

nadzieje, że zapał Pani Dyrektor nie zgaśnie.  Gmina ma dochody coraz wyższe i jeżeli stać ją 

na finansowanie kultury w takim zakresie to Radny nie ma nic przeciwko. 

 

Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, że cieszy się, iż Pani Dyrektor GOK ma tyle 

energii i zapału, ponieważ głosowała za przekształceniem  GOK w instytucję kultury. Pani 

Dyrektor i pracownicy GOK wypełniają przestrzeń w gminie i tworzą kapitał społeczny oraz 
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lepszą jakość życia. Radna uważa, że praca GOK i zapał przełoży się na sukces, ponieważ 

zmieniany jest wizerunek gminy. Pozycja gminy Santok w porównaniu do innych gmin może 

pójść w górę i będzie się mówić o gminie, co przełoży się również na  przyjazd ludzi do 

Santoka. 

 

Pani Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska oznajmiła, że dziękuje za dobre słowa i będzie się 

starała o to, aby zapał nie opadł.  

 

Tomasz Skrobański poinformował, iż cieszy się, że głosował za utworzeniem instytucji 

kultury i wie, że zrobił dobrze, ponieważ to co dzieje się w gminie  przekłada się 

bezpośrednio na  mieszkańców i na ich spójność. Radny życzy Pani Dyrektor GOK 

wytrwałości w realizacji ambitnego planu działania. 

 

Ad. 6 porządku obrad 

Uchwała w sprawie uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2017 

 

Wójt poinformował, że jest to najważniejsza uchwała w roku i ma nadzieję, że będzie to 

budżet przełomowy, ponieważ budżet na rok 2017 jest budżetem największym. Budżet jest 

deficytowy, ponieważ będzie złożonych bardzo dużo wniosków na zadania m.in.: 

termomodernizacja Szkoły w Wawrowie, Przedszkola w Lipkach i Przedszkola w Santoku, 

budowa kanalizacji w Lipkach Wielkich, rewitalizacja dotycząca Santoka oraz Polichna, 

budowa szatni sportowej w Polichnie, budowa ścieżki rowerowej w Starym Polichnie, 

modernizacja Szkoły w Janczewie, budowa Sali sportowej w Janczewie oraz budowa 

„Mariny” w Santoku. Wójt oznajmił, że ma nadzieję, iż jak najwięcej wniosków o 

dofinansowanie zostanie zrealizowanych, jednak są to konkursy. Budżet na 2017 rok jest 

budżetem trudnym, którego gmina Santok jeszcze nigdy nie realizowała. Wójt zdaje sobie 

sprawę jaka ciężka praca i odpowiedzialność czeka pracowników urzędu, ale jest przekonany, 

ze Urząd poradzi sobie z tym budżetem i prosi radę o przyjęcie budżetu na rok 2017. 

 

a) Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak omówił szczegółowo budżet na rok 2017 w 

formie prezentacji multimedialnej – prezentacja stanowi załącznik do protokołu  

b) Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak zapoznał z uchwałą nr 548/2016 składu 

orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 29.11.2016r. 

w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2017r. 

Gminy Santok  wraz z uzasadnieniem (tekst stanowi załączniki do protokołu).  

c) Wysłuchano opinii stałych Komisji Rady, w tym:  

- komisji ds. budżetu, gospodarki i rolnictwa  

- komisji oświaty, kultury i sportu,  

- komisji ds. rodziny i bezpieczeństwa.  

Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu na rok 2017.  

 

Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak zapoznał z uchwałą nr 550/2016 składu orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 29.11.2016r. w sprawie wydania 

opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały 

budżetowej gminy Santok na rok 2017 (tekst uchwały stanowi załączniki do protokołu). 
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W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny Arkadiusz Witczak zwrócił się z pytaniem, co oznacza stwierdzenie, że nastąpi 

rozpoczęcie budowy remizy w Lipkach Wielkich. Radny zapytał również o rewitalizację 

parku w Lipkach Wielkich:  czy w przyszłym roku mieszkańcy powinni wykonać prace we 

własnym zakresie oraz czy w roku 2018 zostanie zrealizowany projekt, który zrobiono w 

ramach funduszu sołeckiego.  

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż  szukano środków na budowę  remizy, która należy się 

strażakom, ponieważ są w Krajowym Systemie i rozpatrywano  możliwość skorzystania z 

gotowego projektu,  jednak pozwolenie na budowę wygasło i należałoby od początku 

przeprowadzić procedury.  Przyjęto na realizację tego celu ok. 300 000 zł.  

Natomiast na pytanie dotyczące rewitalizacji parku Wójt odpowiedział, iż w tym roku został 

park wyczyszczony. Wójt poinformował, że zależy mu na tym, aby park wyglądał dobrze i 

żeby mieszkańcy z niego korzystali  myśli, że projekt zostanie zrealizowany w 2018 roku.  

 

Radny Radosław Wawrzyniak oznajmił, iż  podczas spotkania związanego z koniecznością   

przeniesienia biblioteki publicznej do pomieszczeń przy sali wiejskiej padła nieoficjalna 

deklaracja Wójta chęci rozbudowy sali wiejskiej w Lipkach Wielkich, w związku z tym 

Radny zwrócił się z prośbą, aby w roku przyszłym przeznaczyć środki na przygotowanie 

dokumentacji na realizację wskazanego celu.  

 

Wójt poinformował, że pamięta deklaracje, dlatego należy spotkać się z projektantem i 

rozbudowa w 2018 będzie możliwa, lecz najpierw należy spotkać się z Radnymi i Panią 

Sołtys, aby zastanowić się w jakim zakresie mają być podjęte działania i czy jest konieczność. 

 

Radny Tomasz Skrobański oznajmił, iż  chciałby aby nie zapomnieć o mniejszych 

miejscowościach jak Ludzisławice w zakresie modernizacji sal wiejskich. 

 

Wójt uważa, że termomodernizacja sal wiejskich w mniejszych miejscowościach nie jest 

dużym kosztem i można się przymierzyć do wykonania jej we własnym zakresie i własnymi 

środkami. 

 

Radny Tadeusz Boczula stwierdził, że  w 2015 roku budżet uchwalany na 2016 został 

nazwany przez Radnego budżetem administracyjnym, ponieważ nie było w nim dużych 

inwestycji i zapowiedź była taka, ze zbiera się środki na 2017 r.  Przedstawiono w dniu 

dzisiejszym imponujący budżet. Ujęte inwestycje będą zrealizowane, ponieważ wykazane są 

koszty całościowe, część środków wróci i być może będzie można zrealizować zadania 

zgłoszone przez Radnych z Lipek Wielkich. W dochodach własnych są pewne pieniądze, 

dlatego pewne są również inwestycje. Budżet jest prorozwojowy i proinwestycyjny. 

Przedmiotowy budżet będzie ostatnim budżetem, który Radni będą oceniać w obecnym 

składzie. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie: 
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W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę budżetową gminy Santok na rok 2017 

głosami: 14 za uchwałą, 0 przeciw, 0 wstrzymujące. Obecnych na sesji 14 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXVIII/201/16 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wójt podziękował za przyjęcie budżetu na rok 2017 i wyraził nadzieję, że będzie 

zrealizowany maksymalnie.  

 

Ad. 7 porządku obrad  

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 2017-2025.  

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak.  

 

Skarbnik Gminy zapoznał z uchwałą nr 549/2016 składu orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 29.11.2016r. w sprawie wydania opinii o projekcie 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 2017-2025 (tekst 

uchwały stanowi załączniki do protokołu). 

 

Wysłuchano opinii stałych Komisji Rady, w tym:  

- komisji ds. budżetu, gospodarki i rolnictwa  

- komisji oświaty, kultury i sportu,  

- komisji ds. rodziny i bezpieczeństwa.  

Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 2017-2025. 

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, że niepokojące dla niego jest to iż w punkcie 2 WPF w 

dochodach bieżących, mówi się o udziałach Gminy Santok w danych przyjętych do prognoz 

dochodów bieżących i PKB jest planowane na 3,60, a wiadomym jest, że już jest spadek na 

2,50. Kwestia jest niepokojąca, ponieważ jeżeli PKB obniży się to udział w PIT i CIT będzie 

mniejszy i istnieje pewne niebezpieczeństwo, że Gmina może mieć niższe dochody w 

szczególności z PIT. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak zwrócił się z prośbą, aby wziąć pod uwagę zorganizowanie 

akcji informacyjnej  np. w formie ulotek, która funkcjonuje w innych gminach, w celu 

zwrócenia mieszkańcom uwagi na wskazywanie  gminy Santok jako miejsce zamieszkania 

przy rozliczaniu z podatku.  

 

Wójt poinformował, że takie akcje są prowadzone.  

 

Radna Irena Furmańska przypomina, że przy ustalaniu prawa do przedszkoli wpisana 

została uchwała, że rodzic, który nie ma zameldowania musi się zdeklarować do opłacania 

podatku w gminie Santok. Rada Sołecka w Czechowie ma zaplanowane rozmowy z 

mieszkańcami w sprawie płacenia podatków w gminie Santok i będzie to temat realizowany, 

ponieważ Rada Sołecka posiada wiedzę, iż wielu mieszkańców nie płaci tych podatków i 

wśród nich są również osoby, które od 10 lat mieszkają w Czechowie.  
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Przewodniczący Rady  poddał uchwałę pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej gminy Santok na lata 2017-2025 głosami: 14 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujące. Obecnych na sesji 14 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XXVIII/202/16 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę (godz. 12
00

). 

 

Po przerwie (godz. 12
20

) kontynuowano realizację porządku obrad. 

 

Ad. 8 porządku obrad 

Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2017r.  

 

Uchwałę omówił Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Mariusz Śpiewanek 

Tekst programu stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i  Bezpieczeństwa Ireneusz Kucner przedstawił  

pozytywną opinię komisji. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie: 

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

wstrzymujące. Obecnych na sesji 14 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXVIII/203/16 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8 porządku obrad 

Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na 

2017r. 

 

Uchwałę omówił Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Mariusz Śpiewanek 

Tekst programu stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i  Bezpieczeństwa Ireneusz Kucner przedstawił  

pozytywną opinię komisji. 

 

Radny Arkadiusz Witczak zwrócił się z pytaniem, czy były w szkole przypadki, że 

uczniowie byli pod wpływem środków odurzających. 

 

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Mariusz Śpiewanek  udzielił odpowiedzi, że nie posiada takich informacji, ponieważ szkoły 

oraz policja nie mogą ich udzielać ze względu na ochronę danych osobowych.  
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Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie: 

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

wstrzymujące. Obecnych na sesji 14 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXVIII/204/16 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

 

Ad. 10 porządku obrad 

Uchwała w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie gminy Santok. 

 

Uchwałę omówił Sekretarz Gminy, który przedstawił zmiany wprowadzone przez Komisję 

Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa na posiedzeniu dnia 29.12.2016r. tj.: 

- zmiana treści §10 ust. 1  po słowach „…oryginałów faktur, rachunków” wprowadzono zapis 

„…oraz innych dokumentów potwierdzających poniesione opłaty przez ucznia, rodzica lub 

inną osobę jeżeli wspólnie zamieszkuje i gospodaruje z uczniem.” 

- dotychczasowa forma §15 zawarta została w ust. 1 i wprowadzono ust. 2 o brzmieniu „Przez 

zdarzenie losowe rozumie się w szczególności: 

 

a) pożar lub zalanie mieszkania, 

b) nagła choroba w rodzinie ucznia, 

c) śmierć rodzica lub opiekuna prawnego 

d) nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu w rodzinie 

ucznia, 

e) kradzież w mieszkaniu ucznia, 

f) nagła niezawiniona utrata pracy przez rodzica lub opiekuna prawnego, 

g) inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie 

sytuacji materialnej rodziny.” 

 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Bezpieczeństwa Ireneusz Kucner przedstawił 

pozytywną opinię Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Damian Kochmański  przedstawił 

pozytywną opinię Komisji. 

 

W-ce Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa  Tomasz Helicki 

przedstawił pozytywną opinię Komisji. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie: 

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

wstrzymujące. Obecnych na sesji 14 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXVIII/205/16 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 11 porządku obrad 
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Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Santoku do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Santok.  

Uchwałę omówił Sekretarz Gminy.  

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Bezpieczeństwa Ireneusz Kucner przedstawił 

pozytywną opinię Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański przedstawił 

pozytywną opinię Komisji. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie: 

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

wstrzymujące. Obecnych na sesji 14 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXVIII/206/16 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 12 porządku obrad 

Uchwała w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Czechów.  

Uchwałę omówił Sekretarz Gminy.  

 

W-ce Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa  Tomasz Helicki 

przedstawił pozytywną opinię Komisji 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie: 

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

wstrzymujące. Obecnych na sesji 14 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXVIII/207/16 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 13 porządku obrad 

Uchwała w sprawie apelu Rady Gminy Santok o pilne przystąpienie do modernizacji drogi 

wojewódzkiej nr 158 w granicach administracyjnych Gminy Santok. 

 

Uchwałę omówił  Wójt, który poinformował, że uchwała została przygotowana w związku  z 

zasadną  prośbą Radnego Arkadiusz Witczaka.  

 

W-ce Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa  Tomasz Helicki 

przedstawił pozytywną opinię Komisji 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie: 

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

wstrzymujące. Obecnych na sesji 14 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXVIII/208/16 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 14 porządku obrad 
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Uchwała w sprawie  zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2016. 

 

Uchwałę omówił Skarbnik  

 

W-ce Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa  Tomasz Helicki 

przedstawił pozytywną opinię Komisji 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie: 

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

wstrzymujące. Obecnych na sesji 14 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXVIII/209/16 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 15 porządku obrad 

Opracowanie planu pracy Rady Gminy Santok na 2017 rok. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił propozycję plan pracy Rady Gminy oraz poinformował, że 

jest to plan otwarty do którego Radni mogą wnosić uwagi. 

 

Przedstawiony plan pracy stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 16 porządku obrad 

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

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

głos zabrali: 

 

Radny Ireneusz Kucner zwrócił się z pytaniem, z czym wiąże się stwierdzenie ognisk 

ptasiej grypy w Starym Polichnie dla prywatnych właścicieli hodowli ptaków. 

 

Wójt oznajmił, że decyzją Powiatowego i Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii 

wszystkie ptactwo w strefie zapowietrzonej musi być zagazowane, przede wszystkim drób. W 

prywatnych hodowlach także, jednak nie można zmusić właścicieli, ponieważ nie ma takiego 

prawa. 

 

Ad. 17 porządku obrad 

Informacje i wolne wnioski. 

 

Sołtys wsi Janczewo Krystyna Podsiadło w imieniu rodziny z Janczewia i Pani Hanny 

Kukawki podziękowała Wójtowi i wszystkim pracownikom urzędu gminy, którzy włączyli 

się do akcji zorganizowanej przez fundację „Piękne Anioły”. Szczególne podziękowania dla 

Pana Sekretarza Gminy Pawła Pisarka, Pani Haliny Garczyńskiej, Pani Aleksandry 

Jakubowskiej-Dudziak, Pana Pawła Żelaznego za zaangażowanie oraz dla Radnego 

Radosława Wołoszczuka, który bardzo zaangażował się w projekt i wspomógł go finansowo.  
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Sołtys Wsi Płomykowo zwrócił się z pytaniem, dlaczego do ubojni w Płomykowie 

przywożone są ptaki ze strefy zapowietrzonej. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, że na jednym ze spotkań na Zarządzeniu Kryzysowym było 

wskazanie, że kto ma hodowle w obszarze zagrożonym, ma ptaki ubijać w celu ograniczenia 

rozprzestrzeniania się choroby.  

 

Ad.18 porządku obrad 

Zakończenie sesji. 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 13

05 
Przewodniczący Rady zamknął 

obrady XXVIII Sesji. 

 

 

 

Protokolant                                                                                Przewodniczący Rady Gminy        Przewodniczący Rady 

 

Joanna Krystosik        Damian Kochmański 

 


