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Protokół XL/2017 

z XL Sesji Rady Gminy S a n t o k 

29 grudnia 2017r. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII i XXXIX Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Stanowisko Rady w sprawie przedstawionej informacji z działalności Instytucji 

Kultury  Gminnego Ośrodka Kultury w Santoku i gminnych bibliotek za rok 2017. 

6. Uchwała w sprawie uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2018. (projekt 1) 

a) przedstawienie projektu uchwały, 

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

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

d) głosowanie uchwały budżetowej. 

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

2018-2029. (projekt 2) 

8. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. (projekt 3) 

9. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2018 rok. (projekt 4) 

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 

lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Janczewo i Wawrów. (projekt 5) 

11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 

Mąkoszyce 15 dla dotychczasowego Najemcy. (projekt 6) 

12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 

Mąkoszyce 15 dla dotychczasowego Najemcy. (projekt 7) 

13. Opracowanie planu pracy Rady Gminy Santok na 2018 rok. 

14. Interpelacje i zapytania radnych. 

15. Informacje i wolne wnioski. 

16. Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Ad. 1 porządku obrad 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

Otwarcia XL Sesji Rady Gminy Santok o godz. 9
40

 dokonał Przewodniczący Rady Gminy 

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

13 radnych (nieobecny Radny Arkadiusz Witczak oraz Radny Tomasz Skrobański). Lista 

obecności radnych i zaproszonych gości w załączniku do protokołu. 

 

Ad. 2 porządku obrad 

Przedstawienie porządku obrad.  

 

Skarbnik oznajmił, iż Wójt wnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad uchwałę w 

sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2017 oraz uchwałę w sprawie 

zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025.  

 

http://www.santok.pl/asp/pliki/banery/1.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/banery/2.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/banery/3.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/banery/4.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/banery/5.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/banery/6.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/banery/7.pdf
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Przewodniczący Rady oznajmił, iż chciałby wprowadzić zmianę w porządku posiedzenia 

poprzez wprowadzenie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Santoku.   

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie uchwały w sprawie nadania 

imienia Szkole Podstawowej w Santoku jako punkt 13 w porządku obrad. 

 

Rada wprowadziła zmianę do porządku obrad jednogłośnie – 12 głosami za. (Radna Justyna 

Haliczyn była nieobecna podczas głosowania). 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie uchwały w sprawie zmiany  

uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2017  jako punkt 14 w porządku obrad. 

 

Rada wprowadziła zmianę do porządku obrad jednogłośnie – 12 głosami za. (Radna Justyna 

Haliczyn była nieobecna podczas głosowania). 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie uchwały w sprawie zmiany  

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 jako punkt 15 w porządku obrad. 

 

Rada wprowadziła zmianę do porządku obrad jednogłośnie – 12 głosami za. (Radna Justyna 

Haliczyn była nieobecna podczas głosowania). 

 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII i XXXIX Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Stanowisko Rady w sprawie przedstawionej informacji z działalności Instytucji 

Kultury  Gminnego Ośrodka Kultury w Santoku i gminnych bibliotek za rok 2017. 

6. Uchwała w sprawie uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2018. (projekt 1) 

a) przedstawienie projektu uchwały, 

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

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

d) głosowanie uchwały budżetowej. 

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

2018-2029. (projekt 2) 

8. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. (projekt 3) 

9. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2018 rok. (projekt 4) 

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 

lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Janczewo i Wawrów. (projekt 5) 

11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 

Mąkoszyce 15 dla dotychczasowego Najemcy. (projekt 6) 

12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 

Mąkoszyce 15 dla dotychczasowego Najemcy. (projekt 7) 

13. Uchwała w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Santoku. 

14. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2017. 

http://www.santok.pl/asp/pliki/banery/1.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/banery/2.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/banery/3.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/banery/4.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/banery/5.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/banery/6.pdf
http://www.santok.pl/asp/pliki/banery/7.pdf
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15. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na 

lata 2017-2015. 

16. Opracowanie planu pracy Rady Gminy Santok na 2018 rok. 

17. Interpelacje i zapytania radnych. 

18. Informacje i wolne wnioski. 

19. Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Rada Gminy przyjęła porządek obrad ze zmianami jednogłośnie - 12 głosami za. (Radna 

Justyna Haliczyn była nieobecna podczas głosowania). 

Ad. 3 porządku obrad 

Przyjęcie protokołu z XXXVIII i XXXIX Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Rada Gminy przyjęła protokół z XXXVIII Sesji Rady Gminy Santok jednogłośnie - - 12 

głosami za. (Radna Justyna Haliczyn była nieobecna podczas głosowania). 

 

Rada Gminy przyjęła protokół z XXXIX Sesji Rady Gminy Santok jednogłośnie -- 12 

głosami za. (Radna Justyna Haliczyn była nieobecna podczas głosowania). 

Ad. 4 porządku obrad 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

 

Wójt złożył sprawozdanie w tym: 

 1 grudnia – udział w uroczystości z okazji otwarcia sali wiejskiej w Starym Polichnie, 

 5 grudnia – udział w uroczystości z okazji Dnia Osoby Niepełnosprawnej w GOK, 

 6 grudnia – spotkanie mikołajkowe w Lipkach Wielkich, 

 6 grudnia – spotkanie mikołajkowe w Gralewie organizowane przez sołtysa z Gralewa 

oraz Górek, 

 7 grudnia – spotkanie mikołajkowe w Santoku, 

 7 grudnia – udział w konferencji poświęconej 10-leciu działalności Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich,   

 8 grudnia – spotkanie  mikołajkowe w Ludzisławicach 

  9 grudnia – spotkanie mikołajkowe w Janczewie, Starym Polichnie oraz Wawrowie, 

 10 grudnia – podsumowanie akcji „szlachetna paczka”, dzięki której udało się udzielić 

pomocy rodzinom z gminy Santok artykułami o wartości 30 000 zł, 

 14 grudnia – udział w Komisji Budżetowej, 

 15 grudnia – konferencja związana z powstawaniem wału pomorskiego i ścieżką 

edukacyjną,  

 16 grudnia – odbyła się gminna wigilia,  

 18 grudnia – udział w spotkaniu opłatkowym, w którym uczestniczyli Radni, Sołtysi, 

Dyrektorzy szkół oraz przedszkoli,   

 20 grudnia – podpisanie umowy w ramach PROF  na dofinansowanie remontu sali 

wiejskiej w Czechowie, 

 20 grudnia – odbiór drogi gminnej w Czechowie przy ul. Dębowej. 
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Ad. 5 porządku obrad  

Stanowisko Rady w sprawie przedstawionej informacji z działalności Instytucji Kultury  

Gminnego Ośrodka Kultury w Santoku i gminnych bibliotek za rok 2017. 

 

Dyrektor GOK Pani Sylwia Dobrzyńska przedstawiła informację z działalności Instytucji 

Kultury GOK w Santoku i gminnych bibliotek oraz planowanych działań w roku 2018 w 

formie prezentacji multimedialnej. 

Prezentacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do przedłożonej informacji. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu  Damian Kochmański przedstawił 

pozytywną opinię Komisji Oświaty oraz Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa wypracowaną 

na wspólnym posiedzeniu. 

 

Radny Tadeusz Boczyla oznajmił, iż minęły dwa pełne lata działalności GOK jako 

instytucji, której utworzenie było sporne. Radny był przeciw jej utworzeniu, jednak już w 

ubiegłym roku był za pozytywną opinią działalności instytucji kultury. Zakres działalności 

instytucji jest ogromy i przeznaczony dla mieszkańców w każdej grupie wiekowej. W 

związku z powyższym ocena Radnego w tym roku także jest pozytywna. Radny analizując 

lata poprzednie stwierdził, że jest wzrost nakładów na kulturę, jednak jest to zasadne. Budżet 

gminy także wzrasta, więc gmina ma możliwości finansowe wspierania GOK w takim 

zakresie. Radny życzy Pani Dyrektor realizacji zaplanowanego budżetu na rok 2018. 

 

Sołtys Wsi Baranowice Paweł Bartczak oznajmił, że chciałby pogratulować wyników pracy 

Pani Dyrektor, ale na przyszły rok życzy okazywania więcej serca, dlatego że miał miejsce 

nieprzyjemny incydent, gdzie przez przypadek nie dopisano zgłoszenia dziewczynki, która 

miała śpiewać podczas koncertu kolęd, na co jej nie pozwolono. 

 

Pani Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska oznajmiła, że koncert odbywał się w Jastrzębniku, 

gdzie program był już przeładowany, a na sali było bardzo zimno. 

 

Wójt oznajmił, iż przyłącza się do gratulacji dla Pani Dyrektor za realizację tak trudnego i  

wymagającego planu instytucji na rok 2017. Różnorodność i ilość imprez robi wrażenie. 

Instytucja oprócz środków z budżetu gmin pozyskuje również środki zewnętrzne na realizację 

zadań. Wójt dodał, że plan budżetu instytucji na rok 2018 jest wyższy, ponieważ wchodzą w 

niego inwestycje związane z remontami sal wiejskich.  

 

Pani Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska podziękowała za słowa uznania i dodała, że 

chciałaby podziękować pracownikom GOK, Radom Sołeckim, Sołtysom, Dyrektorom Szkół i 
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Przedszkoli oraz Członkom Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”, bez których nie udałoby się 

wielu działań zrealizować. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak pogratulował wyników działań instytucji kultury.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż chciałaby zwrócić uwagę na pozytywną ocenę osób, 

które były przeciwko utworzeniu instytucji kultury. Radna pogratulowała Pani Dyrektor tego, 

iż jest ona osobą komunikatywną, otwartą i współpraca z Nią z perspektywy Sołectwa 

Czechów jest bardzo pozytywna.  

 

Radny Piotr Goławski również pogratulował Pani Dyrektor i oznajmił, iż cieszy go zmiana 

postrzegania instytucji u osób, które były nastawione sceptycznie. Komisja rewizyjna 

przyglądała się realizacji budżetu GOK i uważa, że jest on rozważnie wydatkowany. 

Gratulacje należą się nie tylko Pani Dyrektor, ale wszystkim zaangażowanym w te działania 

osobom.   

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedłożoną informację. 

Rada w drodze głosowania przyjęła przedłożoną informację– jednogłośnie 13 głosami za.  

 

Ad. 6 porządku obrad  

Uchwała w sprawie uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2018. 

 

Wójt przedstawił informacje dotyczącą inwestycji planowanych na rok 2018 w formie 

prezentacji multimedialnej. 

 

Projekt uchwały oraz  Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawił Skarbnik Gminy 

– projekt oraz uchwały RIO stanowią załączniki do protokołu. 

Podczas dyskusji na temat projektu uchwały głos zabrali: 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 
przedstawił pozytywną opinię Komisji – tekst opinii stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Oświaty kultury i Sportu  Damian Kochmański przedstawił 

pozytywną opinię Komisji.  

 

Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa Ireneusz Kucner przedstawił 

pozytywną opinie Komisji. 

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż planowany budżet jest proinwestycyjny. Radny 

pamięta, iż w zeszłym roku przy opiniowaniu budżetu te słowa również padały, ale zakres 

planowanych prac na rok 2018 jest ogromny. Radny wyraził zdanie, iż szkoda, że ta Rada 

Gminy nie będzie już oceniać tego budżetu, ponieważ będzie go oceniać nowa Rada, tak jak 

kiedyś obecna oceniała budżet poprzedniego Wójta, który był oceniony bardzo pozytywnie, 
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kiedy inwestycje wyniosły ok. 9 000 000 zł, a w tej chwili wydaje się niczym przy budżecie 

planowanym na rok 2018. Pomimo 54 500 000 zł Radny zgłosiłby dodatkowe propozycje do 

budżetu i liczy na to, że oprócz tych głównych inwestycji znajdą się również środki na 

inwestycje bieżące. Zaplanowane wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych  to 

2 390 000 zł, w ubiegłym roku było 2 211 000 zł. Radny zauważa, że nie podnosi się 

podatków, a mimo to wpływy z podatków są coraz wyższe, co wynika z rozwoju gminy. 

Wpływy z podatków od osób prawnych to 4 900 000 zł, gdzie w roku mijającym wynosiły 

4 121 000 zł. W 2016 roku były to 3 046 000 zł, co oznacza prawie dwumilionowy wzrost. 

Wpływy z podatku PIT także się zwiększyły, ponieważ w zeszłym roku była to kwota 

6 580 000 zł, a na rok 2018 zaplanowano 7 130 000 zł. CIT wzrósł niewiele. Część 

wyrównawcza subwencji ogólnej w porównaniu do roku 2017 spadła o 1 zł, co wskazuje na 

to, że gmina Santok jest nadal gminą biedną, ponieważ subwencja wypłacana jest gminom, 

których wskaźniki są poniżej określonego progu dochodowości na terenie Polski. Należy 

podkreślić, iż skład osobowy Urzędu jest jaki jest, a zadań przybywa w znaczącym stopniu, 

więc w przypadku jakichś potknięć trzeba kierować się zrozumieniem. Gwarancją realizacji 

zaplanowanych inwestycji jest to, iż część przetargów na poszczególne zadania jest już 

rozstrzygniętych i dotacje są pewne.  

 

Przewodniczący Rady poprosił, aby Radny Tadeusz Boczula zmierzał do meritum i 

uszanował pozostałych Radnych, którzy być może również chcą wypowiedzieć się w kwestii 

budżetu.  

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż nigdzie w regulaminie nie jest określony czas na 

wypowiedz i zachowanie Przewodniczącego jest niegrzeczne. 

 

Przewodniczący Rady oznajmił, iż jako Przewodniczący ma prawo w każdym momencie 

zabrać głos Radnemu i nie uczynił tego, a jedynie poprosił, aby Radny Tadeusz Boczula wziął 

pod uwagę pewne fakty.  

 

Radny Tadeusz Boczula kontynuował dyskusję na temat zasadności zachowania 

Przewodniczącego i nie wypowiadał się merytorycznie do treści omawianej uchwały, dlatego 

Przewodniczący Rady odebrał mu głos. 

 

Radny Piotr Goławski  oznajmił, iż cieszy go fakt, że po kilku latach oczekiwania na 

inwestycje, będą one w tej chwili realizowane. Budżet będzie proinwestycyjny, przemyślany i 

Wójt przygotowywał na niego Radnych od kilku lat. Radny życzy powodzenia w realizacji 

budżetu.  

 

Radny Jerzy Stępień oznajmił, iż przyłącza się do tego co powiedział Radny Piotr Goławski 

oraz Radny Tadeusz Boczula i należy pogratulować Wójtowi oraz pracownikom Urzędu, 

ponieważ czeka ich dużo pracy, aby zrealizować planowany budżet. Radny uważa, że w 2018 

roku budżet zostanie wykonany w 100%, a nawet jeżeli w 80% to i tak będzie bardzo dobrze. 
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Radny Ireneusz Kucner pogratulował Wójtowi planu budżetu, który był zapowiadany już od 

kilku lat.  

 

Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, że budżet nie jest trudny lecz odważny, ale 

zostanie on zrealizowany, ponieważ Wójt ma kompetentnych pracowników. 

 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę ze zmianą 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 XL/322/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wójt podziękował za przyjęcie uchwały budżetowej i oznajmił, że dziękuje za merytoryczne 

przygotowanie i dokładną analizę budżetu przez Radnego Tadeusza Boczulę i wyraził zdanie, 

że Przewodniczący popełnił błąd odbierając mu głos. Wójt podziękował Radnym za 

merytoryczną i dobrą współpracę, ponieważ wszyscy pracowali na ten budżet, aby w 2018 

roku zrealizować wyznaczone zadania dla dobra gminy. Wójt podziękował także Sołtysom, 

Radom Sołeckim, mieszkańcom, Dyrektorom Szkół, Przedszkoli i wszystkim jednostkom 

oraz pracownikom Urzędu, ponieważ dzięki tym osobom i ich zaangażowaniu gmina żyje. W 

nowym roku Wójt życzy wszystkim obecnym oraz ich rodzinom zdrowia, powodzenia 

realizacji planów  oraz spokoju i szczęścia.  

 

Ad. 7 porządku obrad  

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 2018-2029. 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji. 

  

Przewodniczący Rady poddał uchwałę ze zmianą 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 XL/323/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący ogłosił przerwę (godz. 12
15

). 

Po przerwie (godz. 12
40

) kontynuowano obrady zgodnie z porządkiem obrad. 

 

Radna Renata Nowosad w trakcie przerwy opuściła obrady Sesji. Od tego momentu Radni 

obradowali w 12osobowym składzie. 

 

Wójt oznajmił, iż nie jest jego kompetencją zwracanie uwagi Przewodniczącemu Rady, który 

ma prawo odbierać Radnym głos i jeżeli uraził Przewodniczącego to przeprasza. 
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Ad. 8 porządku obrad  

Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2018 rok. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok 

omówił Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Mariusz 

Śpiewanek. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa Ireneusz Kucner przedstawił 

pozytywną opinię Komisji. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę ze zmianą pod głosowanie:  

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

przeciw, 0 wstrzymujących. Obecnych na sesji 12 radnych. (Radna Krystyna Rajczyk była 

nieobecna podczas głosowania). 

 

Tekst jednolity uchwały nr XL/324/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9 porządku obrad  

Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 

2018 rok. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii omówił Pełnomocnik Wójta ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Mariusz Śpiewanek. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa Ireneusz Kucner przedstawił 

pozytywną opinię Komisji. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę ze zmianą pod głosowanie:  

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

przeciw, 0 wstrzymujących. Obecnych na sesji 12 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XL/325/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 10  porządku obrad  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali 

mieszkalnych położonych w miejscowości Janczewo i Wawrów. 

 

Uchwałę omówił Przewodniczący Rady odczytując treść uzasadnienia uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji. 
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Przewodniczący Rady poddał uchwałę ze zmianą pod głosowanie:  

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

przeciw, 0 wstrzymujących. Obecnych na sesji 12 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XL/326/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

 

Ad. 11 porządku obrad  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 Mąkoszyce 15 

dla dotychczasowego Najemcy. 

 

Uchwałę omówił Przewodniczący Rady odczytując treść uzasadnienia uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji. 

  

Przewodniczący Rady poddał uchwałę ze zmianą pod głosowanie:  

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

przeciw, 0 wstrzymujących. Obecnych na sesji 12 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XL/327/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 12 porządku obrad  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 Mąkoszyce 15 

dla dotychczasowego Najemcy. 

 

Uchwałę omówił Przewodniczący Rady odczytując treść uzasadnienia uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji. 

  

Przewodniczący Rady poddał uchwałę ze zmianą pod głosowanie:  

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

przeciw, 0 wstrzymujących. Obecnych na sesji 12 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XL/328/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 13 porządku obrad  

Uchwała w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Santoku.  

 

Uchwałę omówiła Pani Dyrektor Szkoły Marta Bobrowska, która poinformowała, że 

wniosek o nadanie Szkole Podstawowej w Santoku im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawadzkiej, 

który złożyła do Radnych jest złożony w imieniu całej społeczności szkolnej. W roku 
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ubiegłym podjęto pierwsze kroki w celu wyłonienia patrona, a mianowicie rozmowy o 

wartościach, które są ważne dla uczniów. Wybór patrona jest bardzo ważny, ponieważ 

uczniowie potrzebują wzorców i potrzebny do tego, aby praca pedagogów była 

ukierunkowana i oparta na prawdziwych postaciach. Pani Dyrektor poprosiła o przyjęcie 

uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański przedstawił 

pozytywną opinię Komisji Oświaty oraz Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa wypracowaną 

na wspólnym posiedzeniu. 

 

Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, że bardzo cieszy ją fakt, iż młodzież zwróciła 

uwagę na takie wartości jak patriotyzm, odwaga, wolność odpowiedzialność i konsekwencja, 

które reprezentuje osoba wybrana na patrona. Dla Radnej wartości te są bardzo bliskie, 

dlatego gratuluje społeczności szkolnej, szczególnie młodzieży wyboru takiego patrona.   

 

Radny Tadeusz Boczula stwierdził, że jest za zmianą patrona Szkoły Podstawowej w 

Santoku i przypomina, że szkoła została wybudowana jako 1000-latka, co było w tamtych 

latach wielkim sukcesem oświaty. Radny poinformował, iż dotychczasowym patronem 

Szkoły był Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, jednak jest nowy czas, więc i 

niech będzie nowy patron. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę ze zmianą pod głosowanie:  

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

przeciw, 0 wstrzymujących. Obecnych na sesji 12 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XL/329/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 14 porządku obrad  

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

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy. 

 

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 ze zmianą głosami: 12 za uchwałą, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących. Obecnych na sesji 12 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XL/330/17 stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 15 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2017-

2025. 

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy. 

 

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 ze zmianą głosami: 12 za uchwałą, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących. Obecnych na sesji 12 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XL/331/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 16 porządku obrad  

Opracowanie planu pracy Rady Gminy Santok na 2018 rok. 

 

Przewodniczący Rady przedłożył Radnym propozycję planu pracy przed rozpoczęciem Sesji 

i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag oraz propozycji zmian w biurze Rady.  

 

Ad. 17  porządku obrad  

Interpelacje i zapytania radnych. 

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

 

Radna Krystyna Rajczyk poprosiła o wyjaśnienie sytuacji, która ją zastała, a mianowicie 

Radna otrzymała pismo z MG-6 dotyczące przymusowej zmiany pojemnika na śmieci o 

pojemności 80l, który zostaje wycofany i proponuje się Jej zmianę na 120l, który jest droższy 

o 30 zł miesięcznie.  

 

Wójt poinformował, iż nie ma podwyżki stawek za śmieci.  

 

Radny Tomasz Helicki oznajmił, iż nowa ustawa wprowadziła zmianę dotyczącą pojemności 

pojemników dlatego Radna otrzymała wskazane pismo.  

 

Wójt oznajmił, iż przygotuje pisemne wyjaśnienie tematu poruszonego przez Radną Krystynę 

Rajczyk. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak oznajmił, że chciałby poruszyć sprawy dotyczące 

miejscowości Lipki Wielkie, które zostały pominięte w budżecie: 

1) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich niewątpliwie przyczynia się do 

dobrego odbioru gminy Santok poprzez organizowanie różnych imprez, na które 

przyjeżdżają goście z całego województwa i należałoby pomyśleć, aby zadbać o drogę 

przed szkołą. 

2) Remont sali przeprowadzony kilka lat temu, pogorszył jej stan techniczny, więc nie 

można mówić, że sala w Lipkach Wielkich jest wyremontowana, gdyż wymaga 

remontu. 

 



12 
 

Wójt oznajmił, że temat drogi przy szkole jest Mu znany i również uważa, że trzeba go 

wykonać. W budżecie zaplanowano 2 000 000 zł na remont dróg i niewykluczone, że remont 

zostanie zrobiony w 2018 roku.  Wójt zgadza się z tym, że sala w Lipkach Wielkich również 

wymaga remontu, jednak sale wytypowane do remontu w 2018 roku są w dużo gorszym 

stanie.  

 

Ad. 18 porządku obrad  

Informacje i wolne wnioski. 

Przewodniczący Rady przekazał następujące informacje: 

 interpelacja złożona przez Radną Irenę Furmańską wraz z odpowiedzią została 

umieszczona na BIP, 

 do Biura Rady wpłynął list Wicemarszałka Stanisława Tyszki dotyczący kodeksu 

wyborczego – list został przekazany Radnym drogą mailową,  

 do Biura Rady wpłynęła uchwała RIO w Zielonej Górze nr 266/2017 dotycząca 

stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa polegającego na błędzie rachunkowym w 

uchwale Rady Gminy nr XXXVIII/310/2017 – uchwała RIO zostanie udostępniona 

zgodnie z wolą Radnych, 

  do Biura Rady wpłynęło pismo dotyczące wynajęcia mieszkania w Lipkach  

Wielkich, które zgodnie z właściwością  zostało przekazane Wójtowi – pismo zostanie 

udostępnione zgodnie z wolą Radnych, 

 do Biura Rady wpłynęła uchwała RIO w Zielonej Górze nr 266/2017 dotycząca 

stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa polegającego na błędzie rachunkowym w 

załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok – uchwała RIO 

zostanie udostępniona zgodnie z wolą Radnych.  

 

Przewodniczący Rady oznajmił, iż nie chciałby pozostać w złych relacjach z Radnym 

Tadeuszem Boczula na koniec roku, dlatego wyciąga rękę porozumienia i ma nadzieję, że 

współpraca będzie na takim samym poziomie jak dotychczas.  

 

Radny Tadeusz Boczula poinformował, iż cieszy się, że Przewodniczący podszedł do 

sprawy w ten sposób, gdyż nie ma sensu pod koniec roku toczyć sporów, mimo iż każdy 

pozostał przy swoim zdaniu.  

 

Ad. 19 porządku obrad  

Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 13
35

 Przewodniczący Rady zamknął 

obrady XL Sesji.  

 

 

Protokolant        Przewodniczący Rady Gminy  

 

Joanna Krystosik        Damian Kochmański 

 


