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Protokół XXXVIII2017 

z XXXVIII Sesji Rady Gminy S a n t o k 

 13 listopada 2017r. 

(Sesja zwołana została na wniosek Wójt Gminy Santok) 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2.  Przedstawienie porządku obrad.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Santok (projekt 1) 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Santok (projekt 2) 

5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej w Wawrowie, dla której organem prowadzącym jest gmina Santok w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wawrowie. (projekt 3) 

6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej w Janczewie, dla której organem prowadzącym jest gmina Santok w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową w Janczewie. (projekt 4) 

7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Santoku, 

dla której organem prowadzącym jest gmina Santok w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową w Santoku. (projekt 5) 

8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Lipkach 

Wielkich, dla której organem prowadzącym jest gmina Santok w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową w Lipkach Wielkich. (projekt 6) 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2017. 

(projekt 7) 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok 

na lata 2017-2025. (projekt 8) 

11. Interpelacje i zapytania radnych. 

12. Informacje i wolne wnioski. 

13. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 1 porządku obrad 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

Otwarcia XXXVIII Sesji Rady Gminy Santok o godz. 9
25

 dokonał Przewodniczący Rady 

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

wynosi 15 radnych . 

Lista obecności radnych i gości zaproszonych w załączniku do protokołu. 

 

Ad. 2 porządku obrad 

Przedstawienie porządku obrad.  

 

Wójt wniósł o wprowadzenie do porządku obrad uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej powiatowi Gorzowskiemu. 
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Rada poprzez głosowanie wprowadziła do porządku obrad uchwałę - 14 głosami za. 

(Radny Tomasz Skrobański był nieobecny podczas głosowania). 

 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2.  Przedstawienie porządku obrad.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Santok (projekt 1) 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Santok (projekt 2) 

5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej w Wawrowie, dla której organem prowadzącym jest gmina Santok w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wawrowie. (projekt 3) 

6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej w Janczewie, dla której organem prowadzącym jest gmina Santok w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową w Janczewie. (projekt 4) 

7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Santoku, 

dla której organem prowadzącym jest gmina Santok w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową w Santoku. (projekt 5) 

8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Lipkach 

Wielkich, dla której organem prowadzącym jest gmina Santok w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową w Lipkach Wielkich. (projekt 6) 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2017. 

(projekt 7) 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok 

na lata 2017-2025. (projekt 8) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Gorzowskiemu. (projekt 9) 

12. Interpelacje i zapytania radnych. 

13. Informacje i wolne wnioski. 

14. Zamknięcie obrad. 

 

Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad ze zmianami – 15 głosami za. 

 

Ad. 3 porządku obrad 

Uchwała w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Santok. 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. W uchwale nr  

XXXII/255/17 Rady Gminy Santok z dnia 1 czerwca 2017r.  w sprawie zmiany regulaminu 

utrzymania czystości i porządki na terenie gminy Santok (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2017r. 

poz. 1356) zmienia się §3. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

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

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 15 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących. 

Obecnych na sesji 15 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXVIII/303/17 stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 4 porządku obrad 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy Santok. 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKRO Halina Garczyńska. W uchwale nr  

XXX/224/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok zmienia się 

§22. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do przedłożonej uchwały. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę  pod głosowanie:  

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 15 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących. 

Obecnych na sesji 15 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXVIII/304/17 stanowi załącznik do protokołu 

 

Wójt oznajmił, że zmiany w regulaminie wynikają z tego, iż został rozstrzygnięty przetarg na 

wywóz nieczystości. Najlepszą ofertę złożyła firma Laguna na kwotę 13 500 000 zł, drugą 

ofertą była firma Eneris, która obsługuje w tej chwili sektor wiejski na kwotę 22 000 000 zł i 

odwołuje się do Krajowej Izby Odwoławczej (dalej jako KIO) sprzeciw i skargi, że cena jest 

zaniżona. Firma Laguna ma konsoncjanta firmę ATM, która była w przeszłości karana i jest 

to podstawą do tego, że Eneris składa odwołania. W najbliższych dniach ma się rozstrzygnąć 

w KIO, czy przetarg będzie uznany za rozstrzygnięty, czy nie.  

 

 

Ad. 5 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły  

Podstawowej w Wawrowie, dla której organem prowadzącym jest gmina Santok w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wawrowie. 

 

Uchwałę omówił Sekretarz Gminy, który poinformował, że 29 września 2017r. były już 

podejmowane uchwały w sprawie przekształcenia szkół w Wawrowie, Janczewie, Santoku i 
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w Lipkach Wielkich, jednak w tych uchwałach był zapis rozstrzygający, iż uchwała wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego. Nadzór prawny Wojewody stanął na stanowisku, że uchwała taka powinna wejść 

w życie z dniem podjęcia, dlatego przedłożone zostały poprawione uchwały, które 

jednocześnie uchylają poprzednie.  

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, iż analizowała projekty uchwał i zauważyła, że 

został wprowadzony art. 88 ust. 1 i 2 w prawie oświatowym,  który powinien być wpisany 

wcześniej, a go nie było. 

 

Sekretarz potwierdził informację Radnej Ireny Furmańskiej. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę  pod głosowanie:  

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 15 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących. 

Obecnych na sesji 15 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXVIII/305/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 6 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły  

Podstawowej w Janczewie, dla której organem prowadzącym jest gmina Santok w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową w Janczewie. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę  pod głosowanie:  

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 15 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących. 

Obecnych na sesji 15 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXVIII/306/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 7 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół  

w Santoku, dla której organem prowadzącym jest gmina Santok w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową w Santoku. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę  pod głosowanie:  

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 15 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących. 

Obecnych na sesji 15 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXVIII/307/17 stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 8 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół  

w Lipkach Wielkich, dla której organem prowadzącym jest gmina Santok w ośmioletnią 

Szkołę Podstawową w Lipkach Wielkich. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę  pod głosowanie:  

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 15 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących. 

Obecnych na sesji 15 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXVIII/308/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2017. 

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy, który m.in. poinformował, że w związku z tym, iż kwota 

wydatków i rozchodów przekroczyła w projekcie 40 000 000 zł gmina musiała zatrudnić 

audytora. Skarbnik poinformował, iż nastąpiła zmiana kwoty wydatków bieżących i poprosił 

o poprawienie na kwotę 30 445 285, 01 zł. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa przedstawił pozytywną opinię 

Komisji do przedłożonej uchwały.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę ze zmianą pod głosowanie:  

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 15 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących. 

Obecnych na sesji 15 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXVIII/309/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, kto został zatrudniony na stanowisko 

audytora.  

 

Skarbnik Gminy udzielił odpowiedzi, iż jest to Pani E.P. zatrudniona na umowę zlecenie od 

1 maja 2017r.  

 

Ad. 10 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na 

lata 2017-2025. 

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy, który poinformował o zmianach jakie zaszły w stosunku 

do projektu uchwały. przesłanego Radnym w materiałach. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa przedstawił pozytywną opinię 

Komisji do przedłożonej uchwały.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż Skarbnik zasygnalizował, że Wójt wypowie się na 

temat różnicy w kwotach pierwotnej, a obecnej, która jest wpisana w WPF. 

 

Wójt poinformował, iż gmina otrzymała ofertę na budowę drogi rowerowej między 

Santokiem, a Starym Polichnem, która przekracza kosztorys o 400 000 zł, jednak Wójt 

uważa, że należy przetarg rozstrzygnąć, ponieważ materiały bardzo podrożały i kwota jest 

zasadna. 

Wójt dodał, że wpłynęła również jedna oferta na budowę kanalizacji w Lipkach Wielkich na 

kwotę 8 600 000, która przewyższa kosztorys o 3 000 000 zł. Wójt wyraził zdanie, że przetarg 

należy unieważnić i wydłużyć termin realizacji, ale najpierw musiał mieć zgodę  z Zarządu 

Dróg Wojewódzkich  na wydłużenie terminu, którą uzyskał. Wójt wyraził zdanie, że nie ma 

dużego pola manewru, ponieważ kanalizacje należy zrealizować, ale należy dążyć do tego 

aby cena była niższa. Wymienione tematy są duże i obciążające gminę finansowo, 

szczególnie kanalizacja, gdzie dofinansowanie będzie wynosiła jedynie 2 000 000 zł, a 

6 600 000 zł to będą środki własne, ale Wójt ma nadzieje, że cena będzie niższa. Obciążenie 

jest duże i może spowodować, że w najbliższych latach nie będzie można realizować przez 

rok czy 2 lata innych zadań.   

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż temat kanalizacji jest bardzo ważny i należy go 

zrealizować, ale trzeba również starać się o to, aby cena była niższa. 

 

Radny Tadeusz Boczula wyraził zdanie, że jest to ważna inwestycja, która pochłonie duże 

środki i z pewnością spowoduje zahamowanie inwestycji w roku następnym. Obserwując 

dochody w WPF Radny stwierdza, że one znacząco nie wzrosną i Radny ma obawę, że gmina 

zostanie z kosztami związanymi z inwestycjami bez dochodów, które są zaplanowane.  

 

Radny Tomasz Skrobański oznajmił, iż cieszy się, że Wójt idzie mocno do przodu w 

zakresie inwestycji, ponieważ zaszłości z lat poprzednich są w końcu niwelowane. Radny 

dodał, że jeżeli chodzi o kredytowanie to gmina musi zaciągnąć pożyczki na realizację 

inwestycji, ale warto wziąć na siebie odpowiedzialność, gdyż mamy ostatnie lata 

funkcjonowania w takim zakresie środków unijnych i może się okazać, ze te zadania trzeba 

będzie realizować tylko ze środków własnych. Radny poinformował, że ma nadzieje, że małe 

miejscowości nie zostaną zapomniane i w przyszłym roku zostaną uwzględnione w budżecie.  

 

Radny Radosław Wawrzyniak zwrócił uwagę na to, iż inwestycje należy rozpatrywać nie 

tylko przez samą kanalizację, a również przez inwestycję, która kosztowała bardzo dużo i już 

została zrealizowana tj. oczyszczalnię działającą na skraju swoich możliwości i jeżeli będzie 

tak dalej to ona przestanie funkcjonować. Nie budując kanalizacji spowodujemy przepadek 

już wydatkowanych pieniędzy na budowę oczyszczalni. Na inwestycje należy patrzeć 

globalnie. 
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Przewodniczący Rady poddał uchwałę ze zmianą pod głosowanie:  

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 15 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących. 

Obecnych na sesji 15 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXVIII/310/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 11 porządku obrad 

Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. 

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy, który poinformował ,że uchwała w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu była podejmowana 29 czerwca 2017, która z 

chwilą podjęcia przedłożonej uchwały traci moc, ponieważ kwota pomocy finansowej 

zostanie zwiększona o 1 422,71 zł. Uchwała dotyczy zadania pod nazwą „przebudowa drogi 

powiatowej nr 1405F na odcinku Janczewo-Czechów”. Pomoc finansowa w formie dotacji 

celowej po zwiększeniu wynosi 725.661,14 zł. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa przedstawił pozytywną opinię 

Komisji do przedłożonej uchwały.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę ze zmianą pod głosowanie:  

 

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

wstrzymujących. 

Obecnych na sesji 15 radnych (Radny Tadeusz Boczula nie był obecny podczas głosowania). 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXVIII/311/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 12 porządku obrad  

Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący Rady poinformował, że do Biura Rady nie wpłynęły na piśmie interpelacje. 

 

Radni nie zabrali głosu. 

 

Ad. 13 porządku obrad 

Informacje i wolne wnioski. 

Przewodniczący Rady poinformował, że: 

 do biura rady wpłynęło pismo Komitetu mieszkańców ze Starego Polichna dot. 

rozszerzenia działalności w centrum miejscowości, która zajmuje się przetwarzaniem 

odpadów innych niż niebezpieczne (tekst pisma stanowi załącznik do protokołu), 

 wpłynęło pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, w związku z 

elektryfikacją linii kolejowej nr 203 (tekst pisma stanowi załącznik do protokołu), 
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 wystosował pismo Radnym dotyczące inicjatywy uchwałodawczej Radnej Ireny 

Furmańskiej, w którym skierował projekt uchwały Komisjom Stałym Rady Gminy do 

zaopiniowania (tekst pisma stanowi załącznik do protokołu). 

 

Radna Irena Furmańska poprosiła o informację, co Przewodniczący ma zamiar zrobić w 

związku z pismem Komitetu Mieszkańców ze Starego Polichna. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, iż na chwile obecną nie podjął jeszcze żadnych 

czynności w związku z wpłynięciem pisma, gdyż musi się z nim dokładnie zapoznać i 

sprawdzić jakie ma możliwości działania.  

 

Radny Ireneusz Kucner poinformował, że w tej sprawie zwoływano zebrania wiejskie , na 

których powołano komitet mieszkańców w celu jej monitorowania. Mieszkańcy nie wyrażają 

zgody na rozwinięcie działalności zajmującej się przetwarzaniem odpadów. Działalność 

zlokalizowana jest w centrum wsi co będzie stwarzało niebezpieczeństwo dla mieszkańców, 

gdyż wzrośnie zagrożenie pożarowe. Pismo skierowano również do Wójta, Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i 

Starostwa.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

poinformował, iż w dniu 8 września 2017r. Komisja Budżetu dokonała oceny stanu 

mieszkaniowego gminy, w tym potrzeby remontowe oraz zadłużenia i działania skutecznego 

ściągania należności, sytuacja jest zła i wymaga pochylenia się nad tematem. Komisja 

szczególnie zainteresowała się tym, że na dzień dzisiejszy gmina posiada 51 lokali 

mieszkalnych z czego 16 jest zadłużonych na łączną kwotę 226 tyś. zł  w tym 3 lokale na 

kwotę na kwotę 147 tyś. zł, 6 najemców ma wyroki eksmisji, które są zawieszone, ponieważ 

nie ma lokali zastępczych tzw. socjalnych, aby te wyroki zostały wykonane, na 10 lokalach są 

wydane nakazy o zapłatę, ale ich ściągalność przez komornika jest znikoma, dlatego Komisja 

powtórnie spotkała się 7 listopada w celu wypracowania kierunku działań i zakończyła 

obrady ze stanowiskiem, aby zwrócić się do Rady o utworzenie  Komisji Doraźnej w skład 

której wchodziliby nie tylko Radni, ale także przedstawiciele OPS, GOK i Urzędu Gminy w 

celu  opracowania zasad ściągania należności połączony z integracją mieszkańców z gminą. 

Przewodniczący Komisji uważa, że należy zasięgnąć porady prawnej, aby nie wchodzić w 

kompetencje Wójta w zakresie egzekucji zaległości.  

 

Radna Irena Furmanska dodała, że Komisja analizowała wstępną informację Urzędu 

Gminy i zastanawiała się jakie rozwiązanie byłoby najwłaściwsze. Komisja zapoznała się z 

wyznaczonymi ewentualnymi miejscami, gdzie miałyby powstań mieszkania socjalne, ale 

również padła propozycja, aby stworzyć projekt pod tytułem „oddłużanie”. Takie projekty w 

Polsce działają i nawet gdyby spłaty miałyby być minimalne, ale systematyczne to warto się 

nad tym pochylić i działać w tym kierunku, bo jeśli nic się nie zrobi to zadłużenie będzie 

rosło, a Rada nie wytłumaczy się przed mieszkańcami, ponieważ przeznacza się na to 

pieniądze z ich podatków. Radna prosi o to, aby Rada Gminy wyraziła zgodę na powołanie 

takiej Komisji, która byłaby bezpłatna.  
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Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, jakie miałaby prawa Komisja, o której 

mówiła Radna Irena Furmańska. 

 

Radna Irena Furmańska udzieliła odpowiedzi, iż zależy to od ustaleń Rady. Projekt 

„oddłużanie” połączony byłby z integracją mieszkańców, którzy pernamentnie nie chcą 

spłacać zaległości. 

 

Radny Tomasz Skrobański oznajmił, iż Radni temat poruszali na początku kadencji. Radny 

jako kierownik Spółki Wodnej spotyka się często z problemem niemożliwości ściągnięcia 

zaległości od dłużników, natomiast w gminie musi być jakiś plan oraz próba wynagradzania 

tych, którzy płacą opłaty związane z zamieszkiwaniem lokalu komunalnego, które powinno 

być przejściową formą zamieszkania, a nie docelową. Są sytuacje, że jedna osoba zajmuje 

duże mieszkanie w dobrym stanie, nie płaci za wodę, czy prąd, ponieważ ma wiedzę, że 

instalacja jest tak skonstruowana, że nie ma możliwości odcięcia tych mediów i wykorzystują 

ten fakt. Radny zaproponował, aby wynajmującym, którzy płacą czynsz przyznawano lokale 

o lepszym standardzie. Ponadto Radny pochwala podjęcie inicjatywy stworzenia takiego 

programu.  

 

Radny Radosław Wawrzyniak oznajmił, iż w gminie Kłodawa rozwiązano problem osób, 

które nie płaciły czynszu za mieszkania socjalne, poprzez umiejscowienie w gminie 

kontenerów mieszkalnych, w których standard był mniejszy niż w dotychczas zajmowanych 

mieszkaniach. Radny wyraził zdanie, iż być może to nie jest najlepszy pomysł, ale należy 

szukać jakiegoś rozwiązania, gdyż pozostawienie tego tematu powoduje napiętrzenie 

nierówności społecznych.  

 

Radny Jerzy Stępień poinformował, iż Komisja Budżetu miała na względzie powołanie 

komisji w celu wypracowania programu, aby rozpocząć te działania, choć w 2018 nie zostaną 

zrealizowane, gdyż w tym roku zaplanowanych jest wiele inwestycji i nie będzie środków na 

ten cel.  

 

Wójt wyraził zdanie, iż propozycja Radnego Tomasza Skrobańskego jest dobra, lecz należy 

się zorientować, czy jest to prawnie możliwe, aby nagradzać w pewien sposób ludzi, którzy 

płacą czynsz, a tych którzy nie płacą karać poprzez przydzielenie mieszkań o niższym 

standardzie. Problem jest i nie dotyczy tylko naszej gminy. 

 

Sekretarz oznajmił, iż rozwiązania można uregulować w kilku aktach wewnętrznych, które 

Rada Gminy może przyjąć. Jeden do którego posiadania gmina jest zobowiązana to program 

gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym, w którym należy wskazać lokale 

socjalne, a podstawową rzeczą jest podział zasobu na lokale mieszkalne, lokale socjalne i 

pomieszczenia tymczasowe. Sekretarz wyraził zdanie, że można by z niektórych lokali 

mieszkalnych zrobić pomieszczenia tymczasowe z uwagi na to, że gmina musi realizować 

wyroki eksmisyjne, które najczęściej realizowane są do lokali socjalnych, (których gmina 

potrzebuje) ale są również ludzie, których można kierować do pomieszczeń tymczasowych. 

Pomieszczenie tymczasowe musi spełnić kryterium 5m
2
 na osobę, więc perspektywa 

przydziału takiego pomieszczenia w lokalu mieszkalnym będzie w pewien sposób 
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„straszakiem”. Sekretarz dodał, iż na początek działań muszą być dostępne 2-3 lokale, które 

wywołają ruch, natomiast bardzo ostrożnie należy podejść do analizy sytuacji majątkowej 

tych osób, ponieważ jest to kompetencją Wójta i  pracowników socjalnych. 

 

Kierownik RGKROŚ Pani Halina Garczyńska poinformowała, iż wszystkie wyroki 

eksmisyjne, które musi zrealizować gmina są na lokale socjalne, a na dzień dzisiejszy gmina 

w swoich zasobach nie posiada żadnego pomieszczenia, które można wskazać jako lokal 

socjalny. Wyodrębnianie lokali socjalnych w lokalach mieszkalnych nie jest proste do 

zrealizowania, ponieważ bez zgody najemcy pracownik Urzędu z policją nie może do niego  

wejść, a lokal musi być odpowiednio przygotowany i przystosowany do zamieszkania. Nie 

można w ten sposób postąpić, ponieważ są to ludzie, być może nie są zaradni życiowo, ale 

należy ich godnie traktować. Jedynym wyjściem jest stworzenie zasobu lokali socjalnych.  

Pani Kierownik dodała, że zamiana lokali lepszych na gorszych nie jest uzasadniona, 

ponieważ lokatorzy, którzy mają lokale o wyższym standardzie płacą czynsz, wyjątkami są 

jedynie 3 lokale.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że Radni nie chcą wchodzić w kompetencje Wójta, bo 

do opracowania projektu  będzie potrzebny Wójt oraz pewne opracowania, a Rada Gminy 

musi widzieć problem dużego zadłużenia i nie może co rok go omijać i traktować jakby się 

nic nie działo, ponieważ kwota zadłużenia rośnie. 

 

Radny Tomasz Skrobański oznajmił, iż nie chodzi o „zaglądanie komuś do kieszeni” lecz o 

sprawiedliwość. Radny zwrócił się z pytaniem, czy autobus MZK będzie jeździł nową drogą 

Czechów –Janczewo. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż budżet gminy jest mocno napięty. Wprowadzenie autobusu 

MZK byłoby dodatkowym obciążeniem, a ponadto problem jest z PKS, ponieważ autobusy 

jeżdżą prawie puste i należy się zastanowić, czy zasadnym byłoby wprowadzenie 

dodatkowego autobusu MZK. Wójt dodał, że niedługo zmieni się ustawa o transporcie 

publicznym, wprowadzone będą zmiany i wtedy trzeba będzie się zastanowić i podjąć 

decyzje.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy zostało już coś uzgodnione w 

związku z tym, iż autobus w Czechowie zawraca na posesji Pana S., a według umowy miało 

się to odbywać jedynie do czasu zakończenia budowy drogi.  

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż w tej sprawie podjęte są już działania, ale jest problem, 

ponieważ gmina nie posiada w tym miejscu swoich działek. Wójt zdaje sobie sprawę, iż Pan 

S. zrobił dużą przysługę, dlatego Wójt chce ten problem rozwiązać jak najszybciej. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż na ostatnim spotkaniu Kierownik RRG Krzysztof 

Karwatowicz powiedział, że pojawił się temat przystanku PKP w Czechowie. Radna 

poprosiła o szerszą informację w tym zakresie.  
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Kierownik RRG Krzysztof Karwatowicz poinformował, iż na chwilę obecną sytuacja 

wygląda tak, że PKP PLK szykuje dokumentacje o ubieganie się o środki z unii Europejskiej, 

które są rozpatrywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, aby ubiegać 

się o te środki szykują m.in. studium wykonalności i gmina na życzenie firmy, która to 

sporządza przekazała oczekiwania i potrzeby, aby reaktywować przystanek kolejowy w 

Czechowie oraz kontaktowała się bezpośrednio z PKP PLK, ze służbami Wojewody oraz z 

Urzędem Marszałkowskim. Gmina czeka na to jak będzie wyglądało opracowanie ze strony 

firmy, która je sporządza i jeżeli przystanek w Czechowie będzie w nim uwzględniony to 

następnym etapem będzie projektowanie budowlane i realizacja.  

 

Radna Irena Furmańska zapytała, czy jest to ograniczone czasowo.  

 

Kierownik RRG Krzysztof Karwatowicz poinformował, że realizacja ma nastąpić do 

2020r.  

  

Wójt poinformował, że w ostatnim czasie: 

 był odbiór przedszkola w Santoku, 

 był odbiór termomodernizacji w Lipkach Wielkich, 

 był odbiór sali wiejskiej w Gralewie, 

 był odbiór sali wiejskiej w Starym Polichnie, 

 był odbiór szatni sportowej w Starym Polichnie. 

 zakończono budowę siłowni napowietrznej w Wawrowie, 

 ogłoszono przetargi na budowę remizy strażackiej w Lipkach Wielkich oraz na 

przebudowę promenady w ramach rewitalizacji w Santoku, 

 

Radny Arkadiusz Witczak poinformował, iż w starej szkole jest urwana rynna, przez co 

woda leje się po ścianie powodując zniszczenia. Radny poprosił o naprawę wskazanej rynny. 

 

Radna Justyna Haliczyn zwróciła się z pytaniem, co dzieje się w sprawie wiaty przy PKP w 

Santoku. 

 

Wójt odpowiedział, iż dokładnych informacji udzieli po rozmowie z Panią Barbarą 

Kasperską, która się zajmuje tą sprawą.  

 

Radny Radosław Wawrzyniak odniósł się do tematu dotyczącego komunikacji i 

poinformował, że PKS ma problem z rentownością ze względu na małą ilość pasażerów i 

Radny obawia się, że uruchomienie autobusu MZK w Janczewie spowoduje, iż mieszkańcy z 

dalszych części gminy nie będą mieli jak dojeżdżać do szkół, ponieważ PKS straci kolejnych 

pasażerów i będzie całkowicie nierentowne.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, iż Komisja Budżetu powinna stworzyć projekt 

uchwały powołującej Komisję Doraźną i określić zakres jakim przedmiotowa Komisja 

miałaby się zająć.  
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Ad. 14  porządku obrad 

Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 10
55

 Przewodniczący Rady zamknął 

obrady XXXVIII Sesji. 

 

Protokolant        Przewodniczący Rady Gminy  

 

Joanna Krystosik        Damian Kochmański 


