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Protokół XXX/2017 

z XXX Sesji Rady Gminy 

S a n t o k 

29 marca 2017r. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej 

komisji wyborczej. (projekt 1)  

6. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Gralewo i Janczewo. (projekt 

2) 

7. Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Santok. (projekt 3) 

8. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Santok na rok 2017. (projekt 4) 

9. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Santok. (projekt 5) 

10. Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 01 

września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. (projekt 6) 

11. Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół 

podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Santok. (projekt 7) 

12. Uchwała w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Santok. (projekt 8) 

13. Interpelacje i zapytania radnych. 

14. Informacje i wolne wnioski. 

15. Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Ad. 1 porządku obrad 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 

Otwarcia XXX Sesji Rady Gminy Santok o godz. 10
20

 dokonał Przewodniczący Rady 

Gminy Santok Damian Kochmański stwierdzając, że skład Rady na dzisiejszym 

posiedzeniu wynosi 13 radnych (nieobecny Radny Tomasz Skrobański i Radny Jerzy 

Stępień). 

Lista obecności radnych i gości zaproszonych w załączniku do protokołu. 

 

Pani Alina Nowak zarekomendowała reaktywowaną działalność stowarzyszenia „Pomocna 

Dłoń”, którego jest Prezesem oraz poinformowała o działalności stowarzyszenia i 

przedstawiła skład zarządu. Pani Alina Nowak poprosiła  o przekazanie informacji i 

zachęcenie mieszkańców do aktywnego działania w stowarzyszeniu. 

 

Ad. 2 porządku obrad 

Ustalenie porządku obrad 

Sekretarz Gminy poprosił o wprowadzenie korekty do porządku obrad, aby wyłączyć 

uchwałę w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji 

wyborczej, a wprowadzić: 

http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/pr1.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/pr2.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/pr2.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/pr3.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/pr5.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/pr5.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/pr6.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/pr7.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/pr8.pdf
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1. Uchwałę w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części działki nr 11/13 obręb Wawrów Gmina Santok. 

2. Uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.  

3. Uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017. 

 

Przewodniczący Rady poddał wniosek Sekretarza o wycofanie z porządku obrad uchwały w 

sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej pod 

głosowanie. 

 

Rada jednogłośnie uwzględniła wniosek Sekretarza – 13 głosami za. 

 

Przewodniczący Rady poddał wniosek Sekretarza o wprowadzenie do porządku obrad 

uchwały w  sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 (projekt 9) Gmina Santok pod 

głosowanie. 

 

Rada jednogłośnie uwzględniła wniosek Sekretarza – 13 głosami za. 

 

Przewodniczący Rady poddał wniosek Sekretarza o wprowadzenie do porządku obrad 

uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.  

 (projekt 10) Gmina Santok pod głosowanie. 

 

Rada jednogłośnie uwzględniła wniosek Sekretarza – 13 głosami za. 

 

Przewodniczący Rady poddał wniosek Sekretarza o wprowadzenie do porządku obrad 

uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego 

dla części działki nr 11/13 obręb Wawrów (projekt 11) Gmina Santok pod głosowanie. 

 

Rada jednogłośnie uwzględniła wniosek Sekretarza – 13 głosami za. 

 

Porządek obrad po zmianach: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Gralewo i Janczewo. (projekt 

2) 

6. Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Santok. (projekt 3) 

7. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Santok na rok 2017. (projekt 4) 

8. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Santok. (projekt 5) 

9. Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 01 

września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. (projekt 6) 

10. Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół 

podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Santok. (projekt 7) 

http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/pr2.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/pr2.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/pr3.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/pr5.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/pr5.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/pr6.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/pr7.pdf
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11. Uchwała w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Santok. (projekt 8) 

12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 (projekt 9) 

13. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. (projekt 10) 

14. Uchwała w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części działki nr 11/13 obręb Wawrów Gmina Santok. (projekt 11) 

15. Interpelacje i zapytania radnych. 

16. Informacje i wolne wnioski. 

17. Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Rada przyjęła przedstawiony porządek obrad jednogłośnie – 13 głosami za. 

 

Ad. 3 porządku obrad 

Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił uwagi Radnej Ireny Furmańskiej, które wpłynęły dnia 

3.03.2017r. i poinformował, że dokładnie zapoznał się z nagraniem i uznał, że zmiany nie 

będą wprowadzone do protokołu. 

Uwagi w formie pisemnej stanowią załącznik do protokołu. 

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż rzadko ma zastrzeżenia do protokołów pisanych przez 

pracownika Urzędu Gminy, jednak w ostatnim protokole w Jego wypowiedzi brakuje 

kwintesencji, ponieważ wyraźnie 2 lub 3krotnie Radny użył słowa  „refleksja” i to słowo 

miało bardzo ważne znaczenie oraz wypowiedział się o przyjętych uchwałach przez Radę 

Gminy Santok dotyczących pracy Rady i tego zabrakło w tym protokole. Radny nie wniósł o 

wprowadzenie zmian.  

 

Rada przyjęła protokół z XXIX Sesji Rady Gminy głosami: 12 za, 0 przeciw, 1 

wstrzymujące. Obecnych na sesji 13 radnych. 

 

Ad. 4 porządku obrad 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

 

Wójt złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnej w tym: 

 13 lutego – spotkanie z ks. Proboszczem parafii Stare Polichno, Ksiądz zwrócił się z 

prośbą, aby tegoroczne dożynki odbyły się w Starym Polichnie w związku z 60leciem 

parafii – Wójt przychylił się do prośby i poinformował, że dożynki odbędą się 8 

września; 

 15 lutego – spotkanie z  Krzysztofem Kielcem Prezesem Strefy Kostrzyńsko-

Słubickiej, w celu omówienia spraw związanych z promocją i reklamą podstrefy w m. 

Wawrów;  

 16 lutego - spotkanie z Dyrektorem ANR Sebastianem Pińkowskim, w sprawie 

przygotowania gruntu w podstrefie do sprzedaży;  

 18 lutego – odbyło się pierwsze sprzątanie cmentarza poniemieckiego na wniosek 

Sołtysa Starego Polichna oraz Rady Sołeckiej; 

 24 lutego - spotkanie z burmistrzem gminy partnerskiej Rüdersdor; 

 24 lutego -  spotkanie z przedsiębiorcami z terenu gminy; 

 25 lutego - dokończenie sprzątania poniemieckich cmentarzy w Starym Polichnie; 

http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/pr8.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/pr8.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/pr8.pdf
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 27 lutego – spotkanie Lokalnej Grupy Działania w Łupowie, w celu podsumowania 

projektów; 

 4 marca – turniej piłki nożnej w Lipkach Wielkich dla strażaków, zorganizowany 

przez Komendanta Gminnego OSP; 

 8 marca –  spotkanie w GOK z okazji Dnia Kobiet; 

 9 marca – otwarcie biblioteki w Lipkach Wielkich; 

 10 marca – koncert talentów zorganizowany praz ZS w Santoku; 

 10 marca – spotkanie z Sołtysami z okazji Dnia Sołtysa; 

 15 marca – spotkanie na drodze wojewódzkiej nr 158 w sprawie remontu odcinka od 

skrzyżowania w kierunku Lipek Wielkich; 

 17 marca – udział w Powiatowym Kongresie Sołtysów; 

 23 marca – spotkanie w Pałacu Biskupim z biskupem Tadeuszem Lityńskim; 

 23 marca – spotkanie w ZDW w Kłodawie w sprawie złego stanu dróg wojewódzkich; 

 25 marca –  event charytatywny w Lipkach Wielkich; 

 27 marca – udział w Komisji Budżetowej. 

 

Ponadto Wójt poinformował: 

 

 więźniowie i pracownicy CIS posprzątali park w Gralewie;  

 ogłoszono przetarg na zakup samochodu dla OSP w Janczewie; 

 ogłoszono przetarg na remont drogi gminnej w Gralewie; 

 do końca tygodnia zostanie ogłoszony przetarg na termomodernizacje; 

 rozstrzygnięto przetarg na równanie dróg gruntowych – wygrała firma Baranowski 

Szlendak; 

 rozstrzygnięto przetarg na remont drogi powiatowej łączącej Janczewo z Czechowem, 

kwota 2 500 000 zł z czego Gmina będzie dofinansowywała ok. 700 000 zł, wygrała 

firma Maldrobud; 

 rozpatrzono pozytywnie wniosek na dziedzictwo kulturowe, w którym jest remont sali 

wiejskiej w Polichnie i dofinansowanie sprzętu nagłaśniającego GOK, ponadto Santok 

jako jedyna Gmina ma zagwarantowane dofinansowanie na 3 duże zadania;  

 trwają prace projektowe związane z budową ścieżki rowerowej na odcinku Santok – 

Stare Polichno; 

 złożony zostanie wniosek do Ministerstwa Sportu na budowę sali gimnastycznej w 

Janczewie oraz szatni sportowej w Starym Polichnie; 

 na dzień dzisiejszy podpisano umowę na termomodernizację 2 670 000 zł, samochód 

OSP 750 000 zł, dziedzictwo kulturowe 700 000 zł, czyli łącznie są zagwarantowane 

środki 4 100 000 zł z czego wkład gminy to około 1 000 000 zł., ponadto 2 500 000 z 

powiatu, gdzie gmina dokłada 700 000 zł; 

  rozstrzygnięto przetarg na rewitalizację dotyczącą Santoka i jest już robiony także 

projekt; 

 zaplanowane imprezy: - 22-23 kwietnia Lubuskie Tour  

- 10 czerwca Dni Grodu Santok  

- 11 czerwca „Janczewska 10” 

- 9 września Dożynki Gminne  

 

Ponadto Wójt poinformował, iż właściciele gruntów, na których są kable zjawili się w 

Urzędzie i chcieli podpisać porozumienie dotyczące wywozu tych kabli, ale żeby takie 

porozumienie mogło być podpisane należy spotkać się z osobami, które złożyły wniosek o 

wywóz tych odpadów. Niestety z 15 osób pojawiła się tylko jedna i w zawiązku z tym to 

porozumienie nie może być podpisane. Wójt musi procedować i wydać decyzję 
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administracyjną. Niestety Gmina w najbliższym czasie być może będzie musiała wywieźć te 

kable, co będzie się wiązało z dużymi kosztami.  

 

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy znana jest przyczyna nieobecności 

wnioskodawców.  

 

Wójt oznajmił, że nie zna przyczyny nieobecności, każda z tych osób została poinformowana 

o spotkaniu pisemnie, a nieobecność była wyrazem braku chęci podpisania porozumienia i w 

związku z tym kolejnym krokiem jest decyzja administracyjna. 

 

Radna Irena Furmańska  poinformowała, że nie zna przyczyny nieobecności tych osób na 

spotkaniu, ale podejrzewa, że dlatego, iż sprawa trwa już bardzo długo, ponadto 

wnioskodawcy nie wiedzieli o tym, że ma zostać podpisane porozumienie. Radna proponuje, 

aby wystąpić do osób, którzy podpisali petycję ponownie i przekazać im informację o 

możliwości podpisania porozumienia. Radna wyraziła zdanie, że impreza z okazji Dnia 

Kobiet oraz praca Pani Dyrektor i pracowników GOK była wyśmienita.  

 

Kierownik RGKROŚ Pani Halina Garczyńska poinformowała, iż w związku ze złożeniem 

przez stronę wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego, w którym deklaruje 

wywóz ok 100 ton odpadów rocznie,  koniecznym stało się, aby mieszkańcy Czechowa, 

którzy wnioskowali o wywóz tych odpadów, będących stronami, wyrazili zgodę pisemną. 

Zostało wysłane pismo, w którym poinformowano strony, że wpłynął wniosek o zawieszenie 

postępowania i że jest konieczność uzyskania zgody pisemnej każdej ze stron. Bez zgody nie 

ma możliwości zawieszenia postępowania i musi zostać wydana decyzja administracyjna. 

 

Radna Irena Furmańska  poinformowała, że jeżeli w piśmie była mowa o zawieszeniu 

postępowania to na pewno było to mylące dla tych osób, ponieważ powinna być mowa o 

podpisaniu porozumienia. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak oznajmił, że wszelkie żale i skargi najlepiej pisze się w 

internecie lub podpisuje petycje z daleka, wtedy szum jest wielki i jest wielu chętnych, 

ponieważ ludzie mają cywilną odwagę jeżeli są schowani, natomiast jak trzeba się pokazać, 

stanąć „oko w oko” i powiedzieć szczerze co się na dany temat sądzi to wtedy walka się 

kończy. 

 

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy jest możliwość ponownego zwrócenia się 

do tych osób z informacją o bardzo dużych kosztach, którymi zostanie obciążona gmina w 

przypadku, gdy nie dojdzie do porozumienia. 

 

Wójt poinformował, że razem z Panią Kierownik RGKROŚ spróbują jeszcze indywidualnie 

dotrzeć do każdej ze stron, jednak nie wiadomo jaki będzie efekt, ponieważ każdy dostał 

informacje w jakiej sprawie miało odbyć się spotkanie i mimo to zjawiła się tylko jedna 

osoba.  

 

Wójt poinformował także, że wstępnie rozstrzygnięto konkurs w ramach PROW na budowę 

kanalizacji w Lipkach Wielkich. Pod uwagę  były brane parametry bezrobocia, które na 

terenie gminy jest bardzo niskie, dochodu na mieszkańca i procentowość skanalizowania 

gminy. Do podziału pieniędzy zakwalifikowały się 24 wnioski na 70 złożonych. Gmina 

Santok została zakwalifikowana na 31 miejsce, a lista rezerwowa jest do miejsca 35. 
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Kierownik RGKROŚ Pani Halina Garczyńska poinformowała, że w sprawie kabli Wójt 

mówił o wykonawstwie zastępczym, skoro Wójt wyda decyzje i określi termin, a spółka nie 

wykonałaby zadania to Gmina wejdzie w wykonawstwo zastępcze.  

 

Radny Radosław Wawrzyniak zwrócił się z pytaniem, skąd ZGW ma informację, że do 

października bieżącego roku zostaną zakończone pracę przy kanalizacji w Lipkach Wielkich, 

ponieważ takie pismo otrzymali Radni. Radny uważa, że w tej materii należy działać 

dwufrontowo. Z jednej strony szukać środków, a z drugiej zastanawiać się już nad 

potencjalnym kredytem, chociażby na ułożenie kolidujących elementów, ponieważ czas 

ucieka i w akcie desperacji mieszkańcy byliby gotowi zrezygnować z kanalizacji kosztem 

drogi.  

 

Wójt oznajmił, że działania są dwutorowe i Wójt nie zapomina o tym, że ZDW chce robić 

drogę. Wójt nie dopuszcza takiej możliwości, żeby droga w Lipkach nie była wykonana. Do 

Radnych będzie należała decyzja o podjęciu kredytu i budowaniu kanalizacji z własnych 

środków.  

 

Radny Radosław Wawrzyniak oznajmił, że nie mówi o całej kanalizacji, ponieważ gmina 

tego nie udźwignie, ale ułożenie pustych rur i kupienie zaślepek, aby przygotować to na 

przyszłość jest możliwe do realizacji, a każdy wykonawca będzie zainteresowany wzięciem 

dodatkowych środków za tak małą pracę. Mieszkańcy się niecierpliwią, ponieważ nie mają 

żadnej informacji w tej materii i mają wrażenie, że gmina funkcjonuje „od imprezy do 

imprezy”.  

  

Wójt oznajmił, że z opiniami i ocenami wstrzymałby się do końca kadencji.  Jest zrozumiałe, 

że mieszkańcy się niecierpliwią, ale Wójt o drodze pamięta i jest to zadanie priorytetowe.  

 

Ad. 5 porządku obrad  

Uchwała w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Gralewo i Janczewo.(projekt 2) 

Uchwałę omówił Sekretarz Gminy. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa  Stanisław Tokarski 
przedstawił pozytywną opinię komisji. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

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

wstrzymujących. Obecnych na sesji 13 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXX.223/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 6 porządku obrad 

Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Santok. (projekt 3) 

 

 

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

przedstawiony projekt uchwały był opracowany przez MG-6 i został szczegółowo omówiony 

przez Komisję budżetową. Pani kierownik wymieniła najważniejsze zmiany, które zostały 

dokonane w regulaminie: 

http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/pr3.pdf
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 wprowadzono tzw. „gniazda publiczne”, które wyposażone będą w pojemniki o 

pojemności 1100l i umiejscowione zostaną po jednym kontenerze w każdym 

sołectwie; 

 wprowadzono zamysł stworzenia jednego gniazda publicznego na pojemnik 

podziemny lub półpodziemny w miejscu siedziby Urzędu Gminy; 

 wprowadzono nowe pojemności pojemników 60l oraz 2200l; 

 usunięto pojemniki o pojemności 80l, 1100l i 770l; 

 uściślono roczną średnią statystyczną masę odpadów komunalnych wytwarzanych na 

jedną osobę – 60l; 

 wprowadzono uściślony zapis odnośnie obowiązkowego zapewnienia dodatkowego 

odbioru odpadów w dni robocze w okresie tygodnia poprzedzającego i następnym 

tygodniu bezpośrednio po świętach Bożego Narodzenia i Wielkanocy; 

 wprowadzono zapis odnośnie zwiększenia liczby pojemników na zmieszane odpady 

komunalne na cmentarzach od 15 października do 15 listopada oraz zapewnienie 

dodatkowego dowozu; 

 wydłużono okres i zwiększono częstotliwość wywozu odpadów biodegradowalnych 

oraz zielonych; 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października. 

  

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 
przedstawił pozytywną opinię komisji oraz poinformował, iż Komisja dwukrotnie 

procedowała nad uchwałą, ponieważ wyniknęło wiele uwag oraz zapytań i w związku z tym 

zaproszono na posiedzenie Dyrektora MG-6. W jego zastępstwie w komisji uczestniczyły 

Panie Radca Prawny MG-6  Aneta Mielcarek oraz Kierownik Działu Komunalnego MG-6 

Magdalena Ratajczak, które wyjaśniły wszelkie wątpliwości Komisji. Uwagi i zmiany 

zaproponowane przez Komisję nie zostały wprowadzone, ponieważ uchwała musi być zgodna 

z wymogami ustawowymi. Komisja odnośnie §12 dotyczącego gniazd publicznych, 

Gminnego Centrum Segregacji i funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych stoi na stanowisku, że nie będzie to dobre dla utrzymania porządku na terenie 

gminy, gdyż nie będzie już Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zastąpi 

go Gminne Centrum Segregacji, gdzie wyszczególnione są dokładnie odpady jakie będzie 

można w nim składować.  

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, że na komisji nie zajęła stanowiska i wstrzymała 

się od głosowania, ponieważ nie dostała odpowiedzi jakie przepisy dają prawo Radzie Gminy 

Santok nakazanie MG-6 realizowania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Santok, Pani mecenas oznajmiła, że wyrok sądu był niejednoznaczny i sprawa poszła 

do Sądu w Gorzowie Wlkp., a decyzja będzie za 2 lata. Radna oznajmiła, że zadzwoniła do 

Pani Kierownik Magdaleny Ratajczak  i poprosiła ją o wyroki na podstawie, których 

określono, że takie zasady mają zostać wprowadzone do przedmiotowej uchwały. Po pierwsze 

wyrok z 23 marca z 2016 roku z Poznania mówi, że Rada Gminy może upoważniać 

wyłącznie do realizacji uchwał podjętych w gminie tylko Wójta.  Ustawa nie upoważnia Radę 

do przekazania tych uprawnień innym podmiotom tylko Wójtowi.  

W wyrokach są wyraźne zapisy negujące zapisy, które  znajdują się w projekcie 

opracowanym praz MG-6, dotyczy to m.in. zapisu w §16 oraz zapisu o zakazie trzymania 

zwierząt gospodarskich na terenach zajętych przez budownictwo jednorodzinne, 

wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, placówkach handlowych, na osiedlach 

domków jednorodzinnych, zapis ten był w roku ubiegłym, a w bieżącym już go nie ma, co 

jest niezgodne z art. 4 pkt 7. z  ustawy o odpadach, który Radna przytoczyła. 
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Stanowiska przekazane przez przedstawicielki MG-6 mijają się z wyrokami i z ustawą o 

odpadach. Radna uważa, że Rada powinna zagłosować za regulaminem, tylko dlatego, aby 

dać możliwość ogłoszenia przetargu MG-6 na przyjęcie odpadów. Natomiast wniosek Radnej 

jest taki, aby MG-6 uchwaliło regulamin dla części, która dotyczy Wójta  albo będzie to 

regulamin dotyczący wyłącznie odpadów, a reszta pozostanie w gestii samorządu i Wójta. 

Radna po sesji wystąpi do MG-6 i rozpocznie procedurę, ponieważ chce wiedzieć dlaczego 

jest tak zrobione i nie ma podstawy prawnej. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 
poinformował, że zrozumiał, iż na podstawie regulaminów gminnych, MG-6 będzie 

przyjmował swój własny regulamin uchwałą.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

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

wstrzymujące. Obecnych na sesji 13 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXX/224/17 stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 7 porządku obrad 

Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Santok na rok 2017. (projekt 4) 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halinę Garczyńską.  

  

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa  Stanisław Tokarski 
przedstawił pozytywną opinię komisji. 

 

Radny Arkadiusz Witczak zwrócił się z pytaniem, czy zwierzęta z terenu Gminy oddane do 

schroniska są oznakowane i czy jest to monitorowane. 

 

Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska udzieliła odpowiedzi, że zwierzęta są czipowane.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

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

wstrzymujących. Obecnych na sesji 13 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXX/225/17 stanowi załącznik do protokołu 

 

Przewodniczący ogłosił przerwę (godz. 11
40

). 

 

Po przerwie (godz. 12
00

) kontynuowano obrady Sesji według porządku obrad. 

 

Ad. 8 porządku obrad 

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Santok. (projekt 5) 

Uchwałę omówił Sekretarz Gminy. 

 

Przewodniczący Doraźnej Komisji Statutowej Tomasz Helicki podziękował za 

zaangażowanie przy tworzeniu statutu. Komisja odbyła 8 posiedzeń i na każdym etapie pracy 

Radni mogli zgłosić uwagi. Uchwała była konsultowana z Nadzorem Wojewody. 

 

http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/pr5.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/pr5.pdf
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Radna Irena Furmańska przedstawiła następujące uwagi:  

 §5 – błędny zapis, ponieważ gmina nie wydaje uchwały, to Rada Gminy ustala zasady 

przyznawania medali, wyróżnień, tytułów honorowych;  

 §9 – zapis jest błędny i niezgodny z art. 35 ustawy o samorządzie gminnym; 

 §40 – różni się z tym co zostało ustalone na komisji statutowej, ponieważ w ust. 2 w 

pkt 6 jest wyraz „streszczenia”, a nie powinno go być i Radna wnioskuje o jego 

usunięcie; 

 §101 – wniosek aby dodać zapis „wraz z załącznikami”. 

 

 

Sekretarz Gminy oznajmił, że Radna Irena Furmańska dotarła do wyroku Sądu 

Administracyjnego w Krakowie, który stał na stanowisku, że Przewodniczący Rady nie może 

zwoływać posiedzeń Komisji, czyli wskazuje to na niezgodność w §60 i Radna wnioskuje, 

aby naniesiono zmianę w ust. 1, iż wspólne posiedzenia Komisji są zwoływane nie przez 

Przewodniczącego Rady, a przez Przewodniczących tych Komisji i w ust. 2, że pracami 

wspólnych posiedzeń Komisji kieruje Przewodniczący jednej z Komisji wyznaczony przez 

Członków wszystkich Komisji, a nie przez Przewodniczącego Rady.  

 

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącego Komisji Statutowej 

Tomasza Helickiego, czy ma jakieś zapisy, które potwierdziłyby, iż §40 w przedstawionej 

formie, różni się od tego co zostało ustalone na komisji. 

 

Radny Tomasz Helicki udzielił odpowiedzi, iż nie pamięta, lesz w protokole z posiedzenia 

komisji słowo „streszczenie” jest wpisane. 

 

Radny Ireneusz Kucner dodał, że w swoich zapiskach także ma w §40 zawarte słowo 

„streszczenie". 

 

W dyskusji na temat wniosku dotyczącego §5 głos zabrali: 

 

Radny Stanisław Tokarski oznajmił, że komisja pracowała nad §5 i uwag nie było i radny 

uważa, iż zapis Gmina w drodze uchwały oznacza to, iż Wójt w drodze uchwały Rady Gminy 

może przyznać medale.  

 

Przewodniczący Rady poddał wniosek Radnej dotyczący zmiany treści §5 na: „Rada może 

w drodze odrębnych uchwał ustanowić zasady przyznawania medali, wyróżnień i tytułów 

honorowych” pod głosowanie. 

Rada Gminy poprzez głosowanie nie uwzględniła wniosku głosami - 3 za, 4 przeciw, 5 

wstrzymujących, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

 

Sekretarz Gminy odniósł się do uwagi Radnej dotyczącej §9 i poinformował, iż nie widzi 

niezgodności zapisu w regulaminie z  art. 35. 

 

Radny Arkadiusz Witczak opuścił obrady sesji (godz. 12
20

). 

 

Przewodniczący Rady poddał wniosek Radnej dotyczący zmiany treści §9 na: „jednostki 

pomocnicze podlegają nadzorowi oraz kontroli w tym finansowej organom gminy na 

zasadach określonych w statutach tych jednostek”  pod głosowanie.  

Rada Gminy poprzez głosowanie nie uwzględniła wniosku głosami - 1 za, 10 przeciw, 0 

wstrzymujących, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
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W dyskusji na temat wniosku dotyczącego §40 głos zabrali: 

 

Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, iż nie można streszczać opinii prawnej, zapytań 

Radnego, ponieważ Radna się na to nie zgadza, interpelacji, zdań odrębnych, które muszą być 

w pełnym brzmieniu oraz nie można streścić faktu zgłoszenia pisemnych wystąpień.  

 

Przewodniczący Rady poddał wniosek Radnej dotyczący zmiany treści §40 na: „przebieg 

obrad, a w szczególności oficjalnych opinii, zapytań i interpelacji, zdań odrębnych 

zgłaszanych przez Radnych, a nadto odnotowanie faktu zgłoszenia pisemnych wystąpień” pod 

głosowanie.  

Rada Gminy poprzez głosowanie nie uwzględniła wniosku głosami - 2 za, 4 przeciw, 5 

wstrzymujących, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

 

Radna Krystyna Rajczyk wyraziła zdanie, iż jest zaskoczona zachowaniem członków 

komisji statutowej, którzy uczestniczyli w pracach komisji, opracowali statut, a teraz głosują 

za zmianami. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak oznajmił, że Członkowie komisji pracowali na wersjach 

roboczych i uważa, że lepiej wyjaśnić wszystkie uwagi niż nosić do siebie urazy. Radny 

dodał, że nie myli się tylko ten co nic nie robi. 

 

Radny Stanisław Tokarski odniósł się do uwagi Radnej dotyczącej §60 i wyraził zdanie, że 

obecny zapis jest prawidłowy, ponieważ gdy to Przewodniczący Komisji będą decydowali o 

posiedzeniu wspólnej Komisji to do takiego posiedzenia może nie dojść.  

 

Przewodniczący Rady poddał wniosek Radnej dotyczący zmiany treści §60 ust. 1 na: 

„Wspólne posiedzenia komisji, o których mowa w § 57 ust. 1, zwoływane są przez 

Przewodniczących tych Komisji” pod głosowanie.  

Rada Gminy poprzez głosowanie uwzględniła wniosek głosami - 6 za, 3 przeciw, 2 

wstrzymujące, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

 

§60 ust. 1 uzyskał brzmienie: „Wspólne posiedzenia komisji, o których mowa w § 57 ust. 1, 

zwoływane są przez Przewodniczących tych Komisji”. 

 

Przewodniczący Rady poddał wniosek Radnej dotyczący zmiany treści §60 ust. 2 na: 

„Pracami wspólnych posiedzeń komisji kieruje przewodniczący jednej z komisji wyznaczony 

przez członków komisji biorących udział we wspólnym posiedzeniu.” pod głosowanie.  

Rada Gminy poprzez głosowanie uwzględniła wniosek głosami - 5 za, 2 przeciw, 4 

wstrzymujące, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

 

§60 ust. 2 uzyskał brzmienie: „Pracami wspólnych posiedzeń komisji kieruje przewodniczący 

jednej z komisji wyznaczony przez członków komisji biorących udział we wspólnym 

posiedzeniu.” 

 

Radna Irena Furmańska zgłosiła uwagę do §69 ust. 6 na co również znalazła wyrok Sądu z 

Wrocławia z 2015r., który stwierdza, iż zapis „w sprawach nieuregulowanych dotyczących 

skarg i wniosków mają zastosowanie odpowiednie przepisy KPA” wydano z istotnym 
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naruszeniem prawa, w zawiązku z tym Radna wnosi  o wykreślenie zapisu „zgodnie z 

przepisami KPA” 

 

Przewodniczący Rady poddał wniosek Radnej dotyczący zmiany treści §69 ust. 6 na: w 

sprawach skomplikowanych wymagających zgromadzenia dodatkowych wyjaśnień lub 

materiałów termin określony w ust. 5 może zostać przedłużony.” pod głosowanie.  

Rada Gminy poprzez głosowanie nie uwzględniła wniosku głosami - 2 za, 9 przeciw, 0 

wstrzymujących, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

 

W dyskusji na temat wniosku dotyczącego §101 głos zabrali: 

 

Radny Radosław Wawrzyniak odniósł się do uwagi dotyczącej §101 i oznajmił, że lista 

obecności także jest integralnym załącznikiem do protokołu i nie powinna być umieszczona w 

BIP. 

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, że rozmawiała już na ten temat z Sekretarzem i 

ważnym załącznikiem do protokołu z komisji będzie np. opinia prawna. Sekretarz 

proponował wyłączenie listy obecności. 

 

Radny Piotr Goławski oznajmił, że będzie więcej przykładów dokumentów, których nie 

można ujawniać, np. pojawiające się w pracy komisji rewizyjnej skargi i pisma, gdzie są dane 

osobowe.  

 

Radna Irena Furmańska dodała, że w tym zakresie obowiązują  przepisy innej ustawy i nie 

ma takiego zagrożenia.  

 

Przewodniczący Rady poddał wniosek Radnej dotyczący zmiany treści §101 pkt 1 na: 

„protokoły z posiedzeń Rady oraz Komisji Rady wraz z załącznikami po ich formalnym 

przyjęciu zgodnie z obowiązującymi ustawami oraz statutem”  pod głosowanie.  

Rada Gminy poprzez głosowanie nie uwzględniła wniosku głosami - 1 za, 9 przeciw, 1 

wstrzymujący, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

 

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż postanowił nie brać udziału w tym  niepoważnym 

traktowaniu statutu, ponieważ jest to ważna uchwała i powinna być podjęta na początku 

kadencji. Rada Gminy podjęła uchwałę, gdzie zobowiązała Przewodniczącego Rady do 

realizacji tej uchwały, dlatego cała odpowiedzialność za procedowanie przy tej uchwale spada 

na Przewodniczącego Rady Gminy, poprawki powinny być przegłosowane na Komisji, a nie 

na Sesji. Radnego zdumiewa sposób głosowania przez Przewodniczącego, bo jak można być 

Członkiem komisji doraźnej, która kosztowała społeczeństwo gminy 10 000 zł i procedować 

całą uchwałę na Sesji. Przewodniczący na Komisji głosował inaczej, a w dniu dzisiejszym  

wstrzymuje się od głosu. Radny uważa, że tę uchwałę należy przyjąć, ponieważ jest to 

ewenement w skali województwa, że Rada Gminy pod koniec kadencji przyjmuje statut na 

podstawie którego miała pracować. 

 

Przewodniczący Rady oznajmił, że nie ma przepisu, który zabraniałby Radnemu zmiany 

zdania i Przewodniczący nie może zabrać przywileju wypowiedzenia się Radnym.  

 

Radna Irena Furmańska zauważa, że obecny Przewodniczący Rady zajmuje to stanowisko 

około roku, a w obecnej kadencji Przewodniczącym był także Pan Andrzej Szymczak i Radny 

Tadeusz Boczula.  
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Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 11 za uchwałą, 1 przeciw, 0 

wstrzymujący. Obecnych na sesji 12 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXX/226/17 stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 9 porządku obrad 

Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 01 września 2017r. 

do dnia 31 sierpnia 2019r. (projekt 6) 

 

Uchwałę omówił Kierownik CUW Józef Kowalicki, który poinformował, że w podstawie 

prawnej wkradł się błąd i zamiast art. 206 ust. 1-3 powinien być art. 210 ust. 1.  

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański przedstawił 

pozytywną opinię komisji. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że dzieci z Czechowa nie mają możliwości dotarcia do 

szkoły w Wawrowie, ponieważ nie ma drogi, ani środków lokomocji, jedynie rodzice, którym 

pozwalają na to godziny pracy mają możliwość dowiezienia dzieci. Była mowa o tym, że 

dzieci z Czechowa będą mogły wybrać Gorzów albo Janczewo. 

 

Kierownik CUW Józef Kowalicki  poinformował, że obwody szkół muszą się zamykać w 

granicach gmin, Czechów został przypisany do Wawrowa, ponieważ nie ma prawnej 

możliwości, aby Czechów przypisać do Gorzowa.  

 

Przewodniczący Rady oznajmił, iż nie ma fizycznej możliwości, aby dzieci z Czechowa 

mogły uczęszczać do szkoły w Janczewie, ponieważ jest w niej zbyt mało miejsca. Jest taki 

plan i w momencie, gdy szkoła zostanie rozbudowana to taka możliwość zaistnieje, jednak na 

chwilę obecną nie ma informacji, czy taka sytuacja będzie miała miejsce, ponieważ projekt 

nie jest jeszcze rozstrzygnięty.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że na spotkaniu z mieszkańcami była mowa, iż będzie 

droga i bus do Janczewa. W tej chwili taki zapis spowoduje, że rodzice wyślą dzieci do 

Gorzowa, ponieważ jest autobus. 

 

Sekretarz Gminy wyraził zdanie, iż temat obwodów szkolnych może być do dyskusji pod 

kątem Janczewa dopiero po modernizacji szkoły, ponieważ w tej chwili uczniowie się w niej 

nie zmieszczą. Rodzic ma prawo kierować dziecko do innych obwodów szkolnych nawet 

poza granice gminy, natomiast w tej chwili funkcjonuje porozumienie z miastem Gorzów na 

dopłaty do biletów. Powoduje to, iż gmina traci ucznia za którym subwencja idzie do 

Gorzowa i jeszcze dopłaca pokrywając koszty transportu, dlatego należy tak zorganizować 

warunki nauczania i sieci szkół, żeby subwencja zostawała.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem do Wójta, co z dziećmi, którym rodzice 

nie mają możliwości zapewnić transportu do szkoły w Wawrowie, czy może być tak, że jeżeli 

http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/pr6.pdf
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zebrano by listę dzieci to bus, który wiezie dzieci na rehabilitację mógłby zawieźć dzieci do 

Wawrowa. Radna szuka możliwości pomocy rodzicom, którzy się do niej zwracają.  

 

Kierownik CUW Józef Kowalicki poinformował, że obowiązek realizacja dowozów 

spoczywa na organie prowadzącym. W tej chwili dwoje dzieci z Czechowa  jest dowożonych 

do Wawrowa, dowożą ich rodzice, a gmina zwraca koszty biletów. Przepis prawa wyklucza 

refundacje za eksploatacje samochodów. Organizacja dowozu busem, który wozi dzieci 

niepełnosprawne jest problematyczna, ponieważ w tej chwili obsługuje on całą gminę i już 

dowozi dzieci do szkół z opóźnieniem. Kierownik nie twierdzi, że to jest niemożliwe, jest to 

kwestia do ustalenia. 

 

Radny Stanisław Tokarski wyraził zdanie, że podjęte działania dotyczące  obwodów są dla 

niego karkołomne z tego tytułu, że Czechów został pominięty i Radny wątpi w to, że dzieci z 

Czechowa będą uczęszczać do szkoły w Wawrowie, ponieważ nie zostały stworzone dla nich 

warunki. Radny zwrócił się z pytaniem jaka jest obsada poszczególnych klas w Wawrowie 

oraz wyraził zdanie, iż pomysł aby dzieci z Czechowa w przyszłości kierować do Janczewa 

jest dla niego niezrozumiały. 

 

Kierownik CUW Józef Kowalicki poinformował, że projekt uchwały dokładnie precyzuje 

obwód w Wawrowie do którego przynależy Czechów, a pomysł z przeniesieniem Czechowa 

do Janczewa jest do dyskusji. Liczebność klas w Szkole Podstawowej w Wawrowie wygląda 

następująco: 1 klasa - 12 osób, 2 klasa – 11 osób, 3A – 16 osób, 3B – 17 osób, 4 klasa – 9, 5 

klasa - 11,  6 klasa – 14 osób. 

 

Radny Stanisław Tokarski zwrócił się z pytaniem, jakie zostały podjęte działania, aby 

zapewnić dzieciom transport do szkoły w Wawrowie. 

 

Kierownik CUW Józef Kowalicki poinformował, że działania muszą być zgodne z ustawą i 

obowiązkiem jest, że jeżeli odległość do szkoły przekracza 3 i 4 km w przypadku dzieci od 4 

klasy obowiązkiem organu jest zorganizowanie dowozu, na dzień dzisiejszy dzieci zgłosiły 2 

osoby i obowiązek jest realizowany przez Samorząd.  

 

Radna Justyna Haliczyn opuściła obrady sesji (godz. 13
00

). 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 9 za uchwałą, 1 przeciw, 1 

wstrzymujący. Obecnych na sesji 11 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXX/227/17 stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 10 porządku obrad  

Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla 

których organem prowadzącym jest gmina Santok. (projekt 7). 

 

Uchwałę omówił Kierownik CUW Józef Kowalicki. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański przedstawił 

pozytywną opinię komisji. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/pr7.pdf
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W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 11 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących. Obecnych na sesji 11 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXX/228/17 stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 11 porządku obrad 

Uchwała w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

w przedszkolach prowadzonych przez gminę Santok. (projekt 8) 

 

Uchwałę omówił Kierownik CUW Józef Kowalicki. 

 

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: 10 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących. Obecnych na sesji 10 radnych.  

(Radny Tadeusz Boczula był nieobecny podczas głosowania) 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXX/229/17 stanowi załącznik do protokołu 

 

 

Ad. 12 porządku obrad 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 (projekt 9) 

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa  Stanisław Tokarski 
przedstawił pozytywną opinię komisji. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

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

wstrzymujących. Obecnych na sesji 11 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXX/230/17 stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 13 porządku obrad 

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (projekt 10)  

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy, który poinformował, że dnia 20 marca do Wójta wpłynął 

wniosek  Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Św. Antoniego w Starym Polichnie o przyznanie 

dotacji z budżetu Gminy Santok z przeznaczeniem na sporządzenie ekspertyz technicznych i 

konserwatorskich oraz wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego dla zabytku: dzwonnica o konstrukcji ryglowej w Santoku, działka nr 659 

wpisanego dnia 5 listopada 1976r. do rejestru zabytków pod nr KOK-I-94/76. Całkowity 

koszt zadania określony w złożonym wniosku wynosi 9 000 zł. Wójt proponuje przyznać 

wnioskodawcy kwotę 9 000 zł, aby umożliwić realizację ww. zadania.  

 

http://www.santok.pl/asp/pliki/baner/pr8.pdf
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Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa  Stanisław Tokarski 
przedstawił pozytywną opinię komisji. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

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

wstrzymujących. Obecnych na sesji 11 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXX/231/17 stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 14 porządku obrad 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części działki nr 11/13, obręb Wawrów w gminie Santok. 

 

Uchwałę omówił Sekretarz Gminy, który poinformował, że przedmiotem opracowania planu 

jest działka o powierzchni 37 arów, jest to fragment działki nr 11/13 obręb Wawrów. 

Działania są potrzebne, ponieważ działka ma III klasę bonitacyjną  i w zawiązku z tym nie 

można jej inaczej wyłączyć z użytkowania rolniczego jak tylko w formie planu miejscowego. 

Inicjatywa jest podjęta ze względu na to, iż plan z 2013 roku nie objął przedmiotowego 

fragmentu działki i w związku z tym nie ma ciągłości działek, które tworzą drogę 

wewnętrzną.   

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa  Stanisław Tokarski 
przedstawił pozytywną opinię komisji. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy działka nr 11/16 jest również drogą. 

 

Sekretarz Gminy  udzielił odpowiedzi, że nie jest drogą. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

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

wstrzymujących. Obecnych na sesji 11 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXX/232/17 stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 15 porządku obrad 

Interpelacje i zapytania Radnych. 

Przewodniczący Rady poinformował, iż do Biura Rady nie wpłynęły interpelacje. 

 

Ad. 16 porządku obrad 

Wolne wnioski i zapytania. 

Przewodniczący Rady oznajmił, iż w odpowiedzi na pytanie Radnego Tadeusza Boczuli 

informuje, że był On Przewodniczącym Rady w okresie od 30.06.2015r. do 27.10.2015r.  

Ponadto przewodniczący poinformował, iż:  

 wpłynęło pismo od Radnej Ireny Furmańskiej w sprawie zorganizowania spotkania, 

które miało zająć się statutem.  

 23 lutego 2017r. wpłynęło pismo od Radnej Ireny Furmańskiej dotyczące obowiązku 

składania oświadczenia majątkowego zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym – 

tekst pisma wraz z odpowiedzią stanowi załącznik do protokołu. 

 wpłynęło stanowisko Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego w sprawie 

proponowanych zmian w kodeksie wyborczym – informacja została przekazana 
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Radnym na maila – tekst pisma stanowi załącznik do protokołu. Przewodniczący 

zaproponował, aby z dokumentem Radni zapoznali się w pracach poszczególnych 

Komisji. 

 wpłynęła informacja z RIO dotycząca przeprowadzonej kontroli w Gminie Santok w 

zakresie dotacji celowych na referendum, wybory prezydenckie, parlamentarne w 

2015r., w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości – treść pisma stanowi 

załącznik do protokołu. 

 wpłynęło pismo od Pani Barbary Kucharskiej w sprawie modernizacji drogi 

wojewódzkiej nr 158, Radni otrzymali pismo na mail - treść pisma stanowi załącznik 

do protokołu; 

 1 marca  2017r. do Biura Rady wpłynęło stanowisko Związku Gmin Śląsko – 

Opolskich wyrażające sprzeciw wobec zapowiedzi posła lidera PIS w sprawie 

wprowadzenie dwukadencyjności liczonej wstecz, podjęty uchwałą jednogłośnie - 

treść pisma stanowi załącznik do protokołu; 

 wpłynęła z MG-6 uchwała w sprawie zmiany statutu Związku, Radni mieli możliwość 

zgłosić uwagi i ewentualne zmiany do uchwały - treść pisma stanowi załącznik do 

protokołu; 

 

Radny Ireneusz Kucner poinformował o zmianie godziny posiedzenia Komisji Rodziny 

planowanego na 7.04.2017r. na godz. 9
00

 oraz podziękował Wójtowi, Dyrektorowi Zakładu 

Karnego za udostępnienie więźniów oraz wszystkim zaangażowanym osobom za wsparcie i 

pomoc w organizacji sprzątania Cmentarza.  

 

Sołtys Wsi Płomykowo Grzegorz Jatczak zwrócił się z następującymi kwestiami: 

 jak wygląda sytuacja związana z wykupem dziełek w celu poszerzenia drogi 

zjazdowej, która jest bardzo wąska. 

 Sołtys walczy już od 15 lat o udostępnienie drogi, która już zarosła, ta droga jest 

skróconym przejazdem na pola dla rolników; 

 dziki stanowią duży problem i Sołtys zwrócił się z prośbą o pochylenie się nad 

tematem; 

 

Wójt odniósł się do spraw zgłoszonych przez Sołtysa wsi Płomykowo i poinformował, że 

droga częściowo została poszerzona, działania zostaną podjęte i będą prowadzone rozmowy z 

właścicielami działek. Odnoście drugiej drogi należałoby wziąć geodetę i odtworzyć drogę, 

ponieważ w tej chwili jej nie ma, działania zostały już podjęte, ponieważ krzaki są wycinane. 

Wójt nie wie jak ma się odnieść do kwestii dzików, ponieważ samorząd jest w tej sprawie 

bezsilny.  

 

Radny Radosław Wawrzyniak oznajmił, że prawo łowieckie stanowi wprost, iż populacja 

dzika jest regulowana poprzez wieloletnie plany hodowlano-łowieckie, które w razie potrzeb 

można zwiększyć, a jeżeli koła łowieckie nie wywiązują się z tych planów i nie dbają o 

ograniczenie populacji to rolnicy zgodnie z prawem mogą ubiegać się o odszkodowanie. 

 

Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska dodała, że problem z odstrzałem dzików jest na 

terenach zabudowanych. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak dodał, że w sprawach odszkodowań spór toczy się od wielu 

lat, ale rolnik zawsze ma prawo odwołać się od decyzji i udać się do Sądu.  

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, że problem nie zostanie rozwiązany zwykłymi 

działaniami Rady Gminy, czy Wójta, ponieważ jest potrzebna nowa ustawa. Wójt ma prawo 
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wpłynięcia na sytuację, ponieważ planowany odstrzał zwierzyny jest opiniowany przez Wójta 

i Wójt powinien wystąpić o zwiększenie ilości odstrzałów. 

 

Sołtys Wsi Stare Polichno podziękował Wójtowi, Pani Kierownik Halinie Garczyńskiej, 

Radnemu i wszystkim zaangażowanym za wsparcie inicjatywy sprzątania poniemieckiego 

cmentarza.  

 

Ad. 17 porządku obrad 

Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 13
55

 Przewodniczący Rady zamknął 

obrady XXX Sesji.  

 

 

Protokolant        Przewodniczący Rady Gminy  

 

Joanna Krystosik        Damian Kochmański 

 


