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Protokół XXXIV/2017 

z XXXIV Sesji Rady Gminy 

S a n t o k 

11 września 2017r. 
 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu 

Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007r. w sprawie postawienia w stan likwidacji 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą. (projekt 1)  

6. Uchwała w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej. (projekt 2) 

7. Uchwała w sprawie nadania nazwy dla ronda w Wawrowie. (projekt 3) 

8. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czechów, dla działki o nr 

ewid. 109/11. (projekt) 

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych 

w miejscowości Lipki Wielkie – dz. nr 283/11 na dz. nr 317/13. (projekt 5) 

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Janczewo 10 

dla dotychczasowego najemcy. (projekt 6) 

11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Janczewo 10 

dla dotychczasowego najemcy. (projekt 7) 

12. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok. (projekt 8) 

13. Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy 

Santok. (projekt 9) 

14. Uchwała w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych 

w Gminie Santok. (projekt 10) 

15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2017. (projekt 

11) 

16. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu. 

(projekt 12) 

17. .Interpelacje i zapytania radnych. 

18. Informacje i wolne wnioski. 

19. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Santok. 
 

Ad. 1 porządku obrad 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 

Otwarcia XXXIV 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 Radosław Wołoszczuk, Radny Jerzy 

Stępień). 

Lista obecności radnych i gości zaproszonych w załączniku do protokołu. 

 

Ad. 2 porządku obrad 

Ustalenie porządku obrad 
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Sekretarz Gminy wniósł o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie nieruchomości w obrębie Górki. 

 

Rada Gminy poprzez głosowanie wprowadziła do porządku obrad uchwałę jednogłośnie 13 

głosami za. 

 

Przewodniczący Rady wniósł o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie 

odwołania Radnego Piotra Goławskiego ze składu Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa.  

 

Rada Gminy poprzez głosowanie wprowadziła do porządku obrad uchwałę jednogłośnie 13 

głosami za. 

 

Przewodniczący Rady odczytał cały porządek obrad ze zmianami: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu 

Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007r. w sprawie postawienia w stan likwidacji 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą. (projekt 1)  

6. Uchwała w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej. (projekt 2) 

7. Uchwała w sprawie nadania nazwy dla ronda w Wawrowie. (projekt 3) 

8. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czechów, dla działki o nr 

ewid. 109/11. (projekt) 

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych 

w miejscowości Lipki Wielkie – dz. nr 283/11 na dz. nr 317/13. (projekt 5) 

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Janczewo 10 

dla dotychczasowego najemcy. (projekt 6) 

11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Janczewo 10 

dla dotychczasowego najemcy. (projekt 7) 

12. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok. (projekt 8) 

13. Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy 

Santok. (projekt 9) 

14. Uchwała w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych 

w Gminie Santok. (projekt 10) 

15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2017. (projekt 

11) 

16. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu. 

(projekt 12) 

17. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie Górki. 

(projekt 13) 

18. Uchwała w sprawie odwołania Radnego Piotra Goławskiego ze składu Komisji ds. 

Rodziny i Bezpieczeństwa. (projekt 14) 

19. .Interpelacje i zapytania radnych. 

20. Informacje i wolne wnioski. 

21. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Santok. 
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Rada przyjęła odczytany porządek obrad jednogłośnie - 13 głosami za. 

 

Ad. 3 porządku obrad 

Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Przewodniczący poinformował, że wpłynęły uwagi Radnej Ireny Furmańskiej, które odczytał 

– treść pisma stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak zwrócił się z pytaniem, jak stanowią zapisy z nagrania sesji, 

czy uwagi Pani Ireny Furmańskiej miały miejsce. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół bezpośrednio odzwierciedla przebieg sesji 

jednak nie jest pisany „słowo w słowo” za wyjątkiem wniosków formalnych zgodnie z 

nowym statutem. 

 

Radny Tomasz Skrobański oznajmił, że skoro sesje są nagrywane to czy fizycznie te słowa, 

które zostały wypowiedziane mają zostać wpisane skoro mają swoje odzwierciedlenie w 

nagraniu. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak oznajmił, że jeżeli były jakieś wypowiedzi zacytowane  to 

powinny zostać zapisane tak jak było.  

 

Radny Arkadiusz Witczak wyraził zdanie, że można nie trzymać się wypowiedzi z nagrania 

jeżeli to nie zmienia ich sensu.  

 

Radny Stanisław Tokarski wyraził zdanie, aby trzymać się statutu, który podjęła Rada, a 

konkretnie §40 i nie pisać „słowo w słowo” tylko streszczenie, ponieważ ten sam problem jest 

na Komisji Budżetu, gdzie dochodzi do tego, że Pani protokolantka z nagrania spisuje 

wszystko i wychodzi to dziwnie, bo trzeba to poprawiać w zakresie stylistyki i oddania sensu 

słów. Jeżeli byłyby pisane streszczenia to byłoby dobrze, a jeżeli Pani protokolantka pisze 

wszystko to co jest wypowiedziane, a mówione bez kartki w emocjach użyte słowa mogą się 

mówcy nie podobać. Pani Ewa Konieczna kiedyś pisała streszczenia i zawsze było wszystko 

w porządku, a na dzień dzisiejszy są sytuacje gdzie brakuje słowa „a”, „w” itp. Radny prosi, 

aby przestrzegać zapisu wymienionego paragrafu w statucie w pkt. 4 „protokół nie stanowi 

stenogramu sesji”. 

 

Radna Irena Furmańska stwierdziła, że z wypowiedzi Radnego Stanisława Tokarskiego 

wynika, że tęskni za starymi czasami, gdzie nie było możliwości wypowiedzenia się. Radna 

dodała, że to co wniosła na piśmie daje sens zapisom, które wprowadziła Pani Joanna. Te 

zdania tam gdzie brakuje „a”, zamiast „wielu” jest „do” zmieniają sens wypowiedzi Radnego 

Stanisława Tokarskiego i Radnej, dlatego Radna je uściśliła i będzie się upierać, bo jeśli 

Radni nie zaakceptują wypowiedzi zapisanych w protokole przez Radną to jaki ma sens 
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protokołowania tego co się mówi na sesji. Ponadto wypowiedź Radnego na temat Fundacji 

Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej, że statut jest, nie musi być 

zatwierdzany i że Fundacja działa zgodnie ze statutem, nie są zdaniami i wyrazami 

wypowiedzianymi w emocji, ponieważ są powtarzane od wielu lat. Dlatego Radna 

wprowadziła uwagi zgodnie z wypowiedziami, aby ocena wniosku Radnej, który nie 

przeszedł była wiarygodna. Jeżeli Rada nie przyjmie protokołu ze zmianami Radnej, Radna 

zgodnie z prawem ma jeszcze jedno działanie i do niego sięgnie.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, iż Radna ma możliwość wniesienia zdania odrębnego 

do protokołu. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że statut nie daje jej możliwość wniesienia zdania 

odrębnego. 

 

Radny Arkadiusz Witczak oznajmił, że jeżeli w konkretnej sprawie zmienia się istotne 

rzeczy, które zmieniają sens wypowiedzi to Radny uważa, że Radna Irena Furmańska ma 

rację, z drugiej strony nie da się wszystkiego dokładnie zapisać przy zachowaniu poprawności 

stylistycznej. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, iż §40 pkt 9 statutu daje możliwość wniesienia zdania 

odrębnego. 

 

Radny Stanisław Tokarski poinformował, iż zapoznał się z protokołem sesji, nie wniósł 

uwag i nie życzy sobie, aby ktoś nanosił poprawki do jego wypowiedzi.  

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, że sytuacja się powtarza w obecnej kadencji nie po raz 

pierwszy. Radny jest samorządowcem od wielu lat oraz działa również w innych 

organizacjach i stwierdza, że nigdy nie było sytuacji, żeby jedna osoba chciała wpłynąć na 

zdanie i sposób głosowania całej Rady Gminy. Przedstawienie protokołu z danej sesji należy 

do kompetencji Przewodniczącego. Radny złożył wniosek formalny o przegłosowanie kwestii 

wprowadzenia uwag Radnej Ireny Furmańskiej do protokołu. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak uważa, że Radni nie mając materiału, nie są w stanie 

głosować nad każdą poprawką. Radny zwrócił się z pytaniem, czy uwagi, które wniosła 

Radna Irena Furmańska mają swoje odzwierciedlenie w protokole.  

 

Protokolantka Joanna Krystosik oznajmiła, że słowa wskazane Przez Radną Irenę 

Furmańską być może padły, ale nie są ujęte w protokole, ponieważ w protokole są 

streszczone zapisy, gdyby było inaczej zapisy byłyby w cudzysłowach. Uwagi nie były 

weryfikowane z nagraniem.  

  

Sekretarz Gminy zaproponował (jeżeli Radny Tadeusz Boczula wycofałby swój wniosek), 

przełożenie omawianego punktu na ostatnią pozycję, aby w czasie przerwy zweryfikować 

zgodność uwag z nagraniem.  

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż nie wycofuje wniosku.  
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Przewodniczący Rady złożył wniosek formalny o przełożenie omawianego punktu na 

ostatnią pozycję, aby Pani protokolantka miała możliwość zweryfikowania zgodności uwag z 

nagraniem.  

 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w celu ustalenia czyj wniosek jest wnioskiem 

daleko idącym (godz.  10
30

-10
40

). 

 

Przewodniczący Rady odczytał §49 Statutu Gminy Santok, na podstawie którego 

uzgodniono, że wniosek Radnego Tadeusza Boczuli jest wnioskiem daleko idącym. 

 

Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, iż wniosek Przewodniczącego Rady jest 

wnioskiem daleko idącym. Radni stwierdzili, że nie znają treści nagrania z Sesji i nie wiedzą 

jak mają głosować.  

 

Przewodniczący Rady poddał wniosek Radnego Tadeusza Boczuli dotyczący wprowadzenia 

uwag Radnej Ireny Furmańskiej do protokołu z XXXIII Sesji pod głosowanie. 

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy nie wprowadziła uwag Radnej Ireny Furmańskiej do 

protokołu głosami: 3 za, 4 przeciw, 6 wstrzymujących. Obecnych na sesji 13 radnych.   

 

Rada przyjęła protokół z XXXIII Sesji Rady Gminy głosami: 9 za, 3 przeciw,  1 

wstrzymujący. Obecnych na sesji 13 radnych. 

 

Ad. 4 porządku obrad 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

 

Wójt Gminy oznajmił, że sytuacja wygląda żenująco, oczywiście każdy ma prawo wnosić 

swoje uwagi do protokołu, ale wygląda na to, że w tej kadencji najważniejsze są protokoły, a 

nie to co się dzieje w Gminie Santok.  

 

Wójt złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnej w tym: 

 30 czerwca – spotkanie w Rüdersdorfie  w sprawie Mariny; 

 15 lipca – udział w festynie „Polichnianka”, organizowanym przez Radę Sołecką i 

Sołtysa  w Starym Polichnie; 

 19 lipca – posiedzenie komitetu monitorującego, który zdecydował, że projekt gminy 

„Łączą nas rzeki” został sklasyfikowany na 3 miejscu z 9 projektów, wartość projektu 

4 100 000 zł; 

 25 lipca – spotkanie w Drawsku - jest to gmina, która realizowała projekt związany z 

Mariną;  

 27 lipca – spotkanie w Zielonej Górze w PROW, na temat projektu budowy 

kanalizacji w Lipkach Wielkich; 

 28 lipca – udział w konferencji zorganizowanej przez Wojewodę Lubuskiego, w której 

gościł Minister Rolnictwa; 

 31 lipca – zostały zakończone badania archeologiczne na grodzisku; 



6 

 

 7 sierpnia – spotkanie z rolnikami i przedsiębiorcami w sprawie opracowania strategii 

rozwoju obszarów wiejskich; 

 12 sierpnia – spotkanie z przedstawicielami gminy partnerskiej w Gusow-Platkow;  

 19 sierpnia – odbył się I rajd konny w Nowym Polichnie, Wójt złożył podziękowanie 

dla Radnego Tomasza Skrobańskiego oraz Pana Macieja Hermana za organizację 

imprezy, która jest promocją dla gminy; 

 

Radny Tomasz Skrobański podziękował Wójtowi, pracownikom GOK, wolontariuszom 

oraz wszystkim zaangażowanym w organizację I rajdu konnego w Nowym Polichnie. 

 

Wójt kontynuował składanie sprawozdania: 

 25 sierpnia - zakończenie wakacji w Janczewie zorganizowane przez Panią Sołtys i 

Radę Sołecką; 

 26 sierpnia – dożynki Powiatowe w Kostrzynie, na których była reprezentacja z 

Santoka, wieniec z Baranowic zajął I miejsce, II miejsce stoisko sołectwa Santok;  

 29 sierpnia – udział w objazdowej Komisji Oświaty; 

 2 września – pożegnanie wakacji w Wawrowie organizowane przez Panią Sołtys; 

 3 września – dożynki Wojewódzkie, gdzie wieniec z Baranowic zajął II miejsce; 

 4 września – inauguracja roku szkolnego w Wawrowie; 

 7 września – wizyta burmistrza Rüdersdorf w sprawie realizacji projektu Marina; 

 8 września – udział w posiedzeniu Komisji Budżetowej; 

 9 września – dożynki Gminne w Starym Polichnie połączone z 60leciem parafii, Wójt 

podziękował za przygotowanie dożynek Sołtysom, Radom Sołeckim, zaangażowanym 

mieszkańcom, pracownikom Urzędu, GOK oraz Sekretarzowi Gminy, a także 

odczytał wyniki konkursów odbywających się na dożynkach;  

 

Ponadto Wójt poinformował: 

 kończą się prace związane z termomodernizacą szkół i przedszkoli; 

 trwa remont sal w Gralewie i Starym Polichnie; 

 trwa budowa szatni w Starym Polichnie; 

 trwa budowa drogi w Czechowie; 

 przetargi, które zostały rozpisane: 

- ogłoszono przetarg na remonty dróg w Lipkach Wielkich (ul. Stolarska, ul. Nowa, ul. 

Lubelska) oraz w Czechowie (ul. Dębowa, ul. Widokowa) 

 zostaną w najbliższym czasie ogłoszone przetargi na inwestycje: 

-  budowa Centrum sportowo-rekreacyjnego w Gralewie, 

- remont sali w Czechowie, 

- siłownia w Wawrowie, 

- kanalizacja w Lipkach Wielkich, 

- remiza w Lipkach Wielkich, 

- droga rowerowa relacji Santok – Stare Polichno, 

- Marina w Santoku, 
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- muzeum i promenada w Santoku, 

- droga rowerowa na os. Bermudy w Wawrowie. 

 dnia 11.09.2017 odbędzie się pierwsze spotkanie artystów- malarzy, w sobotę 

16.09.2017 o godz. 19
00

 w Urzędzie Gminy odbędzie się wernisaż,  

 17.09.2017 o godz. 12
00

 na promenadzie odbędą się igrzyska sportowe Sołectw;  

 

Radny Tadeusz Boczula podziękował w imieniu wszystkich rolników za organizację 

dożynek Wójtowi, Sołtysom, Radom Sołeckim i wszystkim zaangażowanym osobom. 

 

Radny Ireneusz Kucner podziękował za organizację dożynek w Starym Polichnie, 

Sołtysom, Urzędnikom i wszystkim zaangażowanym. 

 

 

Ad. 5 porządku obrad 

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w 

sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007r. 

w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Kostrzynie nad Odrą. 

 

Uchwałę omówił Sekretarz Gminy, który poinformował, iż uchwała w obecnym kształcie 

była już opiniowana przez Radę, lecz Wojewoda Lubuski w trybie nadzoru uchylił ją i jako 

usterkę wskazał to, iż uchwała nie została zaopiniowana przez Związki Zawodowe.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 
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: 13 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących. Obecnych na sesji 13 radnych.   

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXIV/262/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 6 porządku obrad 

Uchwała w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej. 

 

Uchwałę omówił Sekretarz, który poinformował, że na sesji 26 kwietnia 2017r. padła 

propozycja, aby zmienić siedzibę obwodowej komisji wyborczej w miejscowości Wawrów do 

sali wiejskiej w Wawrowie, gdzie są dogodne warunki dla osób niepełnosprawnych.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 
przedstawił pozytywną opinię komisji.  
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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 XXXIV/263/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 7 porządku obrad 

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy dla ronda w Wawrowie. 

 

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

wniosek o nadanie nazwy ulicy dla ronda w miejscowości Wawrów złożyli Radni z 

Wawrowa, który pozytywnie zaopiniowała Rada Sołecka. Proponowana nazwa to rondo 

Świętego Wawrzyńca. 

 

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

 

Pani Kierownik Halina Garczyńska, poinformowała, że w uchwale  powinien być 

wykreślony paragraf o treści „wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Santok”, nie zapisuje 

się już tego  w uchwałach, ponieważ jest to określone w ustawie samorządowej. 

 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

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

przeciw, 0 wstrzymujących. Obecnych na sesji 13 radnych.   

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXIV/264/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8 porządku obrad 

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czechów, dla działki o nr ewid. 

109/11. 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. Właściciel działki złożył 

wniosek o nadanie nazwy ulicy z propozycją nazwy ul. Świerkowa. Pani Kierownik poprosiła 

o wykreślenie §3. 

 

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 ze zmianą głosami: 13 za uchwałą, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących. Obecnych na sesji 13 radnych.   

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXIV/265/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9 porządku obrad 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w miejscowości Lipki 

Wielkie – dz. nr 283/11 na dz. nr 317/13. 
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Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska, która poinformowała, że 

zamiana nastąpi pomiędzy Gminą Santok, a osobą prywatą z dopłatą za działkę gminną. 

Wystąpiono o opinie do Rady Sołeckiej, która zaopiniowała uchwałę pozytywnie. Pani 

Kierownik poprosiła o wykreślenie §4. 

 

Wójt Gminy dodał, że podjęto działania związane z zamianą działek na wniosek 

mieszkańców, którzy czuli się zagrożeni tym, iż gdyby właściciel działki sprzedał ją lub 

uniemożliwił korzystanie z niej, nie mieliby dojazdu do własnych posesji. 

 

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 ze zmianą głosami: 12 za uchwałą, 0 

przeciw, 1 wstrzymujący. Obecnych na sesji 13 radnych.   

 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXIV/266/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak poinformował, że cieszy się iż uchwała została przyjęta, 

ponieważ problem z działką nie dotykał jedynie mieszkańców zamieszkujących przy niej.  

 

Radny Tomasz Skrobański oznajmił, że także cieszy się, iż Rada podjęła uchwałę ponieważ 

działka stanowi bardzo fajną rezerwę terenową, którą można wykorzystać na cele 

rekreacyjno-sportowe.  

 

Ad. 10 porządku obrad 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Janczewo 10 dla 

dotychczasowego najemcy. 

 

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

uchwała dotyczy sprzedaży lokalu mieszkalnego dla dotychczasowego najemcy wraz z 

udziałem w nieruchomości wspólnej gruntu i budynku.  

Pani Kierownik poprosiła o wykreślenie §2.  

 

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 ze zmianą głosami: 13 za uchwałą, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących. Obecnych na sesji 13 radnych.   

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXIV/267/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 11 porządku obrad 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Janczewo 10 dla 

dotychczasowego najemcy. 
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Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska, która poinformowała, iż 

uchwała dotyczy sprzedaży lokalu mieszkalnego dla dotychczasowego najemcy wraz z 

udziałem w nieruchomości wspólnej gruntu i budynku.  

Pani Kierownik poprosiła o wykreślenie paragrafu 2.   

 

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 ze zmianą głosami: 13 za uchwałą, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących. Obecnych na sesji 13 radnych.   

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXIV/268/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę  (godz. 12
05

 – 12
25

). 

 

Ad.12 porządku obrad 

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok. 

 

Uchwałę omówiła Pani Dagmara Kowalicka-Szymczak pełniąca obowiązki Kierownika 

CUW, która poinformowała, iż projekt uchwały wprowadza aktualizację regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Santok. Poprzedni regulamin obowiązywał od 2009 roku, niektóre zapisy zostały 

zmienione, doprecyzowane lub nie ma ich wcale. Odświeżenie ma też związek z reformą 

oświaty, gdyż w starym regulaminie byli dyrektorzy Zespołów Szkół, a od 1 września nie ma 

zespołów, są tylko szkoły podstawowe. Uchwała zgodnie z art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela 

została skierowana do związków zawodowych i uzyskała pozytywną opinię. 

 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu przedstawił pozytywną opinię komisji.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy zapisane uprawnienia nauczycieli w 

Karcie Nauczyciela dotyczą tylko tych tematów, które są ujęte w uchwale, czy są jeszcze 

inne, a jeśli są to, czy również są uregulowane uchwałą Rady Gminy.  

 

Pani Dagmara Kowalicka-Szymczak pełniąca obowiązki Kierownika CUW oznajmiła, że 

uchwała zmieniła się w zakresie dodatków trudnościowych, ponieważ w starym regulaminie 

był zbieg dodatków, w przedłożonym regulaminie już tego nie ma. 

 

Radna Irena Furmańska zapytała, czy nie ma odrębnej uchwały dotyczącej uprawnień 

nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. 

 

Pani Dagmara Kowalicka-Szymczak pełniąca obowiązki Kierownika CUW udzieliła 

odpowiedzi, iż nie ma innych uchwał. 

 

Radna Irena Furmańska zapytała, dlaczego nieuwzględnione zostały w projekcie uchwały 

zapisy zgodnie z art. 91d Karty Nauczyciela, gdzie jest zawarte w jakim zakresie Rada Gminy 
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może ingerować. We wskazanym artykule jest mowa o pomocy zdrowotnej, a w przedłożonej 

uchwale tego nie ma. W art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela jest powiedziane, że obowiązkowo 

muszą być stworzone zasady, aby nauczyciele mogli korzystać z uprawnień zdrowotnych.  

 

Wójt Gminy poprosił Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Santoku o wyjaśnienie, w jaki 

sposób nauczyciele korzystają z uprawnień zdrowotnych.  

 

Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Santoku Marta Bobrowska przedstawiła procedurę 

korzystania z uprawnień zdrowotnych przez nauczycieli.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że na podstawie ustawy stwierdza, iż nie ma 

stworzonych zasad przez Radę Gminy, ale jeżeli są wydatkowane jakieś środki w tym 

zakresie to muszą zostać wyartykułowane i przyjęte regulaminem przez Radę Gminy. 

Ponadto §2 ust 7 mówi o  dodatku za wysługę lat, a zgodnie z Kartą Nauczyciela w art. 33 jest 

mowa o 1%, ale w tym zakresie również jest powiedziane, że ten dodatek nie może 

przekraczać 20 %, więc skoro ustawodawca nałożył obowiązek na Radę Gminy określenia w 

jakim stopniu (procencie) dodatek należy naliczać nauczycielom to Rada Gminy musi go 

ustalić i albo poprzeć minimalny procent, albo go zwiększyć i to powinno się znaleźć w 

uchwale.  

 

Główna Księgowa CUW Pani Maria Dorna oznajmiła, że jest uchwała dotycząca pomocy 

zdrowotnej dla nauczycieli i jest to uchwała nr 31/170/08 z dnia 29.12.2008 r. Rady Gminy 

Santok. Natomiast nie ma uchwały dotyczącej dodatku o wysłudze lat, ponieważ reguluje go 

Karta Nauczyciela. 

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, że fundusz motywacyjny, którego zasady 

funkcjonowania musi określić Rada Gminy. Radna zapytała, czy jest uchwała na temat 

dodatku motywacyjnego.  

 

Główna Księgowa CUW Pani Maria Dorna oznajmiła, że dodatek motywacyjny jest 

uregulowany w regulaminie wynagradzania nauczycieli w rozdziale, który mówi o dodatku. 

Jego określenie za co jest przyznawany oraz wysokość  dodatku nalicza się przy tworzeniu 

funduszu na dodatek motywacyjny, osobno dla nauczycieli i osobno dla dyrektora. 

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, że ma zastrzeżenia do „niuansów”, które bierze się 

pod uwagę przy ustaleniu dodatku motywacyjnego. Zgodnie z Kartą Nauczyciela w art. 6 są 

wskazane zasady oceny nauczyciela, a w uchwale tworzone jest coś co już jest zapisane w 

ustawie. Nie można modyfikować ustawy i w związku z tym pkt 6 i 7 jest do wykreślenia. 

 

Przewodniczący Rady oznajmił, że Związki Zawodowe zatwierdziły regulamin, Pani 

Mecenas również się pod nim podpisała, dlatego Rada powinna zagłosować za podjęciem 

uchwały w przedłożonej formie. Przewodniczący zwrócił się do Radnej Ireny Furmańskiej 

informując, że terminy obrad Komisji Oświaty są udostępniane i zaprasza na Komisje, gdzie 

można zabierać głos w sprawie  i wprowadzać zmiany. 

 

Radna Irena Furmańska uważa, że Przewodniczący nie prowadzi obrad sesji zgodnie ze 

statutem. Radna uważa, że tematy związane z budżetem gminy powinna oceniać także 

Komisja Budżetowa. Radna oznajmiła, że może przerwać odczytywanie błędów, które 

zauważyła w projekcie i Przewodniczący może poddać uchwałę pod głosowanie, ale Radna  
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wyartykułuje je w piśmie i zwróci się do nadzoru. Mimo, że jest podpis Pani Mecenas to 

błędy są oczywiste. Radna uważa, że  Przewodniczący przerywa i neguje wypowiedzi Radnej 

oraz poucza, że ma przyjechać na Komisje Oświaty, a według Radnej komisje powinny być 

wspólne.  

 

Przewodniczący Rady poprosił, aby zwrócić uwagę na problem Przewodniczącemu Komisji 

Budżetu i jeżeli będzie taka potrzeba to posiedzenia Komisji będą wspólne. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż zwróci się do Przewodniczącego Komisji Budżetu 

jeżeli Przewodniczący Komisji Budżetu zostanie Przewodniczącym Rady, a na razie to 

Przewodniczący Rady ustala porządek sesji.  

  

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

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

wstrzymujący. Obecnych na sesji 13 radnych.   

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXIV/269/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak oraz Radny Arkadiusz Witczak opuścili posiedzenie sesji.  

(godz. 12
45

) 

Od tego momentu w Sesji uczestniczyło 11 Radnych.  

 

Ad. 13 porządku obrad 

Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy 

Santok. 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska, która odczytała opinie 

Pani Mecenas – opinia stanowi załącznik do protokołu.  

 

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

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że w pierwotnym regulaminie były zapisane 

uprawnienia Wójta, czego Rada nie może robić ponieważ wchodziłaby w jego kompetencje. 

Radna uważa, że nikt się nie skarżył uchwały, a prokurator w zależności od spraw, które leżą 

w jego kompetencji co jakiś czas sprawdza uchwały różnych gmin. Skarga jest na artykuły 

które leżą w gestii Wójta i Wójt o nich decyduje, a nie Rada gminy. 

  

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 XXXIV/270/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 14 porządku obrad 

Uchwała w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Gminie 

Santok. 
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Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska, która przedstawiła 

różnice w stosunku do dotychczasowej uchwały.   

 

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 XXXIV/271/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 15 porządku obrad 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2017. 

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy.  

Skarbnik poprosił o wykreślenie paragrafu o treści „Wykonanie uchwały powierza się 

Wójtowi Gminy Santok”. 

 

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 ze zmianą głosami: 11 za uchwałą, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących. Obecnych na sesji 11 radnych.   

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXIV/272/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 16 porządku obrad 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu.. 

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy, który poinformował iż uchwała dotyczy udzielenia 

pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu w formie dotacji celowej  do kwoty 50 750 zł 

na realizację zadania pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 158 w m. 

Janczewo od km 5+970  do km 6+280”. 

Skarbnik poprosił o wykreślenie paragrafu o treści „Wykonanie uchwały powierza się 

Wójtowi Gminy Santok”. 

 

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

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, że dobrze było ująć w budżecie na 2017 rok środki na 

wspólne działania podejmowane z innymi jednostkami samorządowymi. Radny uważa, że w 

budżecie na 2018 Rada powinna uwzględnić większą kwotę i zabiegać z większą 

intensywnością o realizację tych zadań na terenie gminy. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  
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W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę ze zmianą głosami: 11 za uchwałą, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących. Obecnych na sesji 11 radnych.   

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXIV/273/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 17 porządku obrad 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie Górki. 

 

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

uchwała dotyczy odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Santok od ANR działki położonej w 

obrębie Górki. Po nabyciu tej nieruchomości grunt będzie zagospodarowany jako teren 

rekreacyjny. 

 

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 ze zmianą głosami: 11 za uchwałą, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących. Obecnych na sesji 11 radnych.   

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXIV/274/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 18 porządku obrad 

Uchwała w sprawie odwołania Radnego Piotra Goławskiego ze składu Komisji ds. Rodziny i 

Bezpieczeństwa.  

 

Radny Piotr Goławski oznajmił, iż współpraca w Komisji była bardzo dobra, jednak z 

przyczyn osobistych musi z niej zrezygnować. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę ze zmianą głosami: 10 za uchwałą, 0 

przeciw, 1 wstrzymujący. Obecnych na sesji 11 radnych.   

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXIV/275/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa Ireneusz Kucner podziękował 

Radnemu Piotrowi Goławskiemu za pracę w Komisji.  

 

Ad. 19 porządku obrad 

Interpelacje i zapytania Radnych 

 

Przewodniczący Rady poinformował, iż do biura Rady wpłynęła interpelacja Radnej Ireny 

Furmańskiej, którą odczytał wraz z odpowiedzią na wskazaną interpelację – interpelacja oraz 

odpowiedź stanowią załączniki do protokołu.  

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, iż jest po rozmowie z referatem Pana Krzysztofa 

Karwatowicza i z ustnej informacji wie, że przygotowany jest projekt na tak. Umiejscowienie 
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tego szrotu wśród nowo wybudowanych domów mieszkalnych jest wbrew studium i taka 

ogólna odpowiedź nic nie mówi, bo warunki zabudowy wydaje Wójt.  

 

 

Radny Tomasz Skrobański zwrócił się z pytaniem, czy będzie z środków z FOGRu 

remontowana droga w Nowym Polichnie między kościołem, a krzyżówką z drogą 

wojewódzką. 

 

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, iż FOGR odrzucił wniosek dotyczący Nowego Polichna, 

trudno powiedzieć z jakiego powodu.  

 

Radny Piotr Goławski oznajmił, iż w Wawrowie sale lekcyjne są od strony południowej i 

zwrócił się z pytaniem, czy nie znalazłyby się środki na rolety do szkoły. 

 

Wójt Gminy poinformował, iż należy przeanalizować o jakich środkach jest mowa, ponieważ 

ciężko w tej chwili to określić.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, na jakim etapie jest sprawa związana z 

kablami w Czechowie. 

 

Pani Kierownik RGKROŚ oznajmiła, iż sprawa jest w SKO. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że w sprawie dotyczącej Nowego Polichna są już 

wydane postanowienia i stwierdzone nieprawidłowości. Radna mówi o tym, ponieważ na 

którejś sesji zobowiązała się pomóc Pani Sołtys. Ponadto Radna poinformowała, iż bardzo jej 

przykro, że Jej Wójt wypowiadając się na temat protokołu pokusił się o takie stwierdzenie 

wchodząc w kompetencje Rady Gminy. Radna uważa, że lepiej będzie się współpracowało 

jeżeli każdy będzie trzymał się spraw, które dotyczą jego kompetencji. Wypowiedź Wójta 

„zaogniła” to wszystko, ponieważ Wójt nie zna treści protokołu i nie skonfrontował go z 

nagraniem.  

 

Wójt Gminy oznajmił, iż nie wchodzi w kompetencje Rady, ale uważa, że ma prawo 

powiedzieć swoje zdanie na temat tego co dzieje się na sesji, że to jest żenujące dla ludzi, 

którzy przebywają na sesji.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że Wójt zaingerował w kompetencje Rady „uderzając” 

w Radą. Radna ma prawo żądać zapisów w protokole zgodnie z jej wypowiedziami, one były 

streszczeniem, nie rozszerzeniem więc Radna nie popełniła żadnego błędu i nie przekroczyła 

żadnego przepisu. 

 

Radna Justyna Haliczyn zwróciła się z pytaniem, czy wiadomo coś w sprawie przystanku 

autobusowego koło stacji PKP. 

 

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, iż sprawa jest zlecona i prowadzone są działania w dziale 

inwestycji. 

 

Ad. 20 porządku obrad 

Informacje i wolne wnioski. 
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Przewodniczący Rady poinformował, iż 29 sierpnia odbyła się wspólna wyjazdowa Komisja 

Oświaty i Komisja Rodziny w której uczestniczył Wójt, celem Komisji było wizytowanie 

szkół oraz przygotowanie placówek do nowego roku szkolnego. Komisje nie wniosły 

większych zastrzeżeń do placówek, które nie przechodzą termomodernizacji. Pojawiły się 

obawy, czy termomodernizacja zostanie zakończona w przewidzianym terminie, jednak 

wszystko zgodnie z zapewnieniami Wójta zostało  dopięte, dzieci mają zapewnioną opiekę w 

lokalach zastępczych i z końcem września inwestycje zostaną zakończone.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż na Komisji Budżetu Członkowie Komisji uzyskali 

informację o lokalach mieszkalnych i rosnących zadłużeniach za najem tych lokali i w 

związku z tym na wniosek Wójta Komisja przyjęła taki tok działania, aby zorganizować 

osobne spotkanie Radnych, Wójta i Skarbnika w celu omówienia wskazanego tematu i 

wypracowania sposobu na zmniejszenie tych zadłużeń.  

 

Ad. 21 porządku obrad 

Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 13
50

 Przewodniczący Rady zamknął 

obrady XXXIV Sesji.  

 

Protokolant        Przewodniczący Rady Gminy  

 

Joanna Krystosik        Damian Kochmański 

 

 

 

 

 

 

 

 


