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Protokół XLIII/2018 

z XLIII Sesji Rady Gminy 

S a n t o k 

28 marca 2018r. 

 

 

Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo. (projekt 1) 

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

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na rok 2018. (projekt 2) 

7. Uchwała w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. (projekt 3) 

8. Uchwała  w sprawie podziału Gminy Santok na okręgi wyborcze.(projekt 4) 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10. Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących 

stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)   

i wolne wnioski. 

11. Zamknięcie obrad XLIII Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Ad. 1 porządku obrad 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 

Otwarcia XLIII 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) 

Lista obecności radnych i gości zaproszonych w załączniku do protokołu. 

 

Ad. 2 porządku obrad 

Ustalenie porządku obrad.  

 

Przewodniczący Rady zaproponował dwie zmiany w porządku obrad tj.: 

 Nieprocedowanie punktu 3 porządku obrad tj.: „Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady 

Gminy Santok” w związku z tym, iż protokół nie został dostarczony do Radnych 

zgodnie ze Statutem Gminy Santok. 

 Zmiana kolejności procedowania uchwał projektu nr 3 oraz nr 4. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o nieprocedowanie  punktu 3 

porządku obrad. 

 

Rada w drodze głosowania uwzględniła wniosek jednogłośnie – 13 głosami za.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o zamianę kolejności procedowania 

projektów uchwał nr 3 i nr 4. 

 

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/santok/5447.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/santok/5452.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/santok/5453.pdf
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Sekretarz oznajmił, iż zgodnie z ordynacją wyborczą Rada dokonuje podziału na okręgi 

głosowania i w przeciągu miesiąca od tego terminu powinna podjąć uchwałę o podziale 

gminy na stałe obwody głosowania. Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej jest takie, 

że można podjąć obie uchwały na jednej Sesji, ale w takiej kolejności, że najpierw okręgi,  

a następnie obwody. 

 

Rada w drodze głosowania uwzględniła wniosek jednogłośnie – 13 głosami za.  

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

4. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo. (projekt 1) 

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

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na rok 2018. (projekt 2) 

6. Uchwała  w sprawie podziału Gminy Santok na okręgi wyborcze.(projekt 4) 

7. Uchwała w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. (projekt 3) 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących 

stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)  

i wolne wnioski. 

10. Zamknięcie obrad XLIII Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Rada Gminy przyjęła porządek obrad ze zmianami jednogłośnie - 13 głosami za.  

 

Ad. 3 porządku obrad 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

 

Wójt przedstawił sprawozdanie w tym: 

 1 marca – udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Obrony Cywilnej 

zorganizowanych przez Starostę, 

 6-7 marca – wyjazd z Radnymi oraz Sołtysami do Warszawy, wizyta w Parlamencie 

oraz w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

 8 marca – wizyta u Komendanta Wojewódzkiego PSP w celu omówienia 

dofinansowania gminnych jednostek OSP, 

 14 marca – spotkanie z Sołtysami z okazji Dnia Sołtysa, 

 16 marca – wizyta w Bydgoszczy w Instytucji, która powstała po RZGW, tematem 

spotkania była budowa Mariny, 

 20 marca – udział w spotkaniu Zespołu ds. Rozwoju Wsi i Obszarów Wiejskich  

w sprawie strategii rozwoju na lata 2020 – 2024  w Urzędzie Wojewódzkim,  

 22 marca – spotkanie w Wawrowie podczas którego przekazano wykonawcy plac 

budowy, dot. remontu drogi powiatowej Wawrów Górny – Wawrów Dolny, koszt 

inwestycji to 3 800 000 zł, gmina współfinansuje w kwocie 950 000 zł, 

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/santok/5447.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/santok/5452.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/santok/5453.pdf
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 23 marca – udział w Komisji Budżetowej, 

 23 marca -  udział w evencie charytatywnym w Gralewie, zorganizowanym przez 

GOK, 

 27 marca – spotkanie z Komendantem Miejskim PSP, który potwierdził to co 

powiedział Komendant Wojewódzki, że dużych środków na dofinansowania jednostek 

OSP nie ma, Wójt zabiegał o możliwość przekazania wozu strażackiego dla Gralewa 

oraz busa dla Wawrowa, jednak na ten moment Komendant nie dysponuje takimi 

samochodami, ale będzie o tym pamiętał.  

 

Ponadto Wójt podziękował Sołtysom za wizytę z okazji imienin oraz poinformował, że: 

 w Lipkach Wielkich trwa budowa kanalizacji oraz remizy strażackiej, 

 został ogłoszony przetarg na budowę ścieżki rowerowej na os. Bermudy, 

 po Świętach rozpoczną się roboty związane z budową Centrum Sportowo-

Rekreacyjnego w Gralewie, z budową Muzeum oraz z budową ścieżki rowerowej 

Stare Polichno-Santok, 

 został rozstrzygnięty przetarg na remont drogi wojewódzkiej nr 158 w Lipkach 

Wielkich, 

 ogłoszony został program remontu dróg lokalnych gminnych i wojewódzkich przez 

Premiera Morawieckiego i w związku z tym zostanie zgłoszony projekt dotyczący  

ul. Lubelskiej, 

 wspólnie z gminą partnerską Rüdersdorf zostanie złożony wniosek na II etap 

rewitalizacji grodziska.  

 zostanie ponownie ogłoszony przetarg na remont sali wiejskiej w Czechowie, 

ponieważ nie podpisano umowy z wykonawcą. 

 

Ad. 4 porządku obrad 

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo.  

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska, która poinformowała,  

że uchwała dotyczy nadania nazwy ulicy dla drogi wewnętrznej w miejscowości Janczewo  

na wniosek właścicieli. Proponowana nazwa to ul. Świerkowa. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa przedstawił pozytywną opinię 

Komisji do przedłożonej uchwały. 

 

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 XLIII/347/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 5 porządku obrad 
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Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na rok 2018.   

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska, która przedstawiła różnice 

w stosunku do uchwały podejmowanej w roku ubiegłym tj.: 

 w rozdziale 5 po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w §6 pkt 4 jest 

zapis: „Zabiegi sterylizacji, kastracji, szczepienia ochronne oraz trwałe znakowanie 

zwierząt przeprowadzane są w Schronisku po okresie kwarantanny, tj. po 14 dniach,   

o ile nie znajdzie się właściciel zwierzęcia.” 

 w rozdziale 5 w §6 pkt 5 jest zapis: „Trwałe znakowanie zwierząt polega  

na wszczepianiu pod skórę elektronicznego identyfikatora, a następnie wprowadzeniu 

do ogólnopolskiej bazy danych, co umożliwia identyfikację zwierzęcia,”, 



5 

 

 w rozdziale 6 w §7 pkt 3 jest zapis: „dokarmianie kotów wolno żyjących w okresie 

jesienno – zimowym przy pomocy społecznych opiekunów zgłaszających takowe 

zapotrzebowanie na zapewnienie karmy oraz przy współpracy z sołtysami  

w poszczególnych sołectwach Gminy,” 

 w rozdziale 6 w §7 pkt 4 jest zapis: „ustalanie miejsc, w których przebywają koty 

wolno żyjące na podstawie przyjmowanych zgłoszeń o występowaniu skupisk kotów 

wolno żyjących, co pozwoli na skuteczniejsze przeprowadzanie akcji dokarmiania.” 

 wprowadzenie zapisów w rozdziale 13 jest nowym obowiązkiem i brzmi następująco: 

„PLAN STERYLIZACJI LUB KASTRACJI ZWIERZĄT W GMINIE  

§ 15. 1. Gmina umożliwia dofinansowanie zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierząt 

dla mieszkańców gminy Santok, będących właścicielem lub opiekunem zwierzęcia.  

2. Dofinansowanie do zabiegu sterylizacji lub kastracji stanowi 100% kosztów.  

3. Dofinansowanie przysługuje właścicielowi lub opiekunowi wyłącznie do jednego 

zwierzęcia w ciągu roku.  

4. W celu uzyskania dofinansowania do zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierzęcia 

należy złożyć wniosek do Wójta Gminy Santok (załącznik nr 1).  

5. Właściciel lub opiekun na swój koszt dostarcza zwierzę do Osiedlowego Gabinetu 

Weterynaryjnego, w celu przeprowadzenia zabiegu sterylizacji lub kastracji.  

6. Wnioski składane przez mieszkańców o dofinansowanie do zabiegu sterylizacji  

lub kastracji będą realizowane według kolejności ich złożenia do Gminy.  

7. Zabiegi sterylizacji lub kastracji zwierząt będą realizowane do wyczerpania 

środków pieniężnych przeznaczonych na ten cel w bieżącym roku budżetowym.” 

 w rozdziale 14 wprowadzono zapisy dotyczące finansowania programu w brzmieniu: 

„FINANSOWANIE PROGRAMU  

§ 16. Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy Santok.  

§ 17. Środki finansowe na realizacje zadań wynikających z Programu, zabezpieczone 

są w budżecie Gminy, na rok 2018 w łącznej wysokości 92.400,00 zł, w tym:  

1) 70.000,00 zł na realizację zadania w zakresie prowadzenia Schroniska, 

obligatoryjne zabiegi sterylizacji / kastracji, usypianie ślepych miotów oraz trwałe 

znakowanie zwierząt  w Schronisku,  

2) 400,00 zł na realizację zadania w zakresie dokarmiania kotów wolno żyjących,  

3) 3.000,00 zł na realizację zadania w zakresie dofinansowania w ramach planu 

sterylizacji i kastracji zwierząt,  

4) 19.000,00 zł na realizację zadania w zakresie opieki weterynaryjnej w przypadku 

zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, umieszczenie zwierząt dzikich w specjalnych 

ośrodkach rehabilitacyjnych”. 

 

 Ponadto Pani Kierownik poinformowała, że zmiany zostały naniesione zgodnie  

z zastrzeżeniami Powiatowego Lekarza Weterynarii. Pani Kierownik oznajmiła, iż w 

projekcie uchwały wysłanym w materiałach Radnym jest błąd w rozdziale 1 §2 pkt 3 powinna 

być data 2018r.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa przedstawił pozytywną opinię 

Komisji do przedłożonej uchwały. 

 

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.  
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Tekst jednolity uchwały nr XLIII/348/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 6 porządku obrad 

Uchwała  w sprawie podziału Gminy Santok na okręgi wyborcze. 

 

Uchwałę omówił Sekretarz, który poinformował, że do tej pory w Gminie Santok 

obowiązywała uchwała z 27 września 2012 roku w sprawie podziału gminy na okręgi 

wyborcze, natomiast w myśl ustawy, która weszła w życie 31 stycznia tj. ustawy z 11 stycznia 

o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, Rada Gminy zobowiązana 

jest do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do Rad Gmin w terminie 

do 60 dni od dnia wejścia z życie ustawy. Wyznaczony termin upływa 1 kwietnia, dlatego 

został przedłożony Radzie projekt uchwały. Procedura i sposób wyliczania mandatów 

określają przepisy art. 419 Kodeksu Wyborczego. W gminach do 20 000 mieszkańców okręgi 

wyborcze są jednomandatowe. Zasada jest taka, że ilość mieszkańców na koniec kwartału 

poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału dzieli się przez ilość mandatów 

uzyskując normę przedstawicielstwa, która wynosi w gminie Santok 557 osób i tyle osób 

powinno średnio wypadać na jeden mandat, jednak są pewne różnice wynikające  

z uwarunkowań geograficznych, które są dopuszczalne Kodeksem Wyborczym. Zmiany, 

które powstały to dopisanie nowych nazw ulic oraz przeniesienie mieszkańców sołectwa 

Górki do okręgu wyborczego nr 9 razem z Santokiem. Sekretarz dodał, że w projekcie 

uchwały jest błąd i poprosił o dopisanie „1” przy okręgu nr 13. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa przedstawił pozytywną opinię 

Komisji do przedłożonej uchwały. 

 

Sekretarz dodał, że przedłożony projekt uchwały został skonsultowany z Komisarzem 

Wyborczym i zaakceptowany pozytywnie.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż na Komisji Budżetowej Komisja zwróciła uwagę  

na błąd, że przy okręgu nr 13 nie było wskazanego Radnego. Radna po posiedzeniu Komisji, 

zwróciła się do Wójta z prośbą, aby zostało to poprawione i w dniu wczorajszym wszyscy 

Radni dostali na maila poprawiony projekt uchwały.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, dlaczego w poprzednich wyborach Górki 

połączone były z Janczewem, a teraz są z Santokiem oraz dlaczego w miejscowości Lipki 

Wielkie jest podział od nr 1 do 72, a następnie od 74 do końca i brakuje 73.  

 

Radny Tomasz Skrobański poinformował, iż pod numerem 73 są byłe zabudowania po GS, 

czyli biura i sklep. 
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Sekretarz udzielił odpowiedzi, iż Górki zostały przyłączone do Santoka, ponieważ Rada 

może dokonywać podziałów w granicach okręgów wyborczych w określonych sytuacjach, 

którą może być zmiana ilości mieszkańców. W miejscowości Janczewo intensywnie wzrasta 

ilość mieszkańców przy czym w Santoku pozostaje niezmienna, w związku z tym w celu 

równomiernego rozłożenia ilości mieszkańców w okręgu do normy przedstawicielstwa jest 

propozycja przeniesienia sołectwa Górki do okręgu wyborczego razem z Santokiem. Biorąc 

pod uwagę położenie Górek bardziej zasadnym jest przyłączenie ich do Santoka niż  

do Gralewa.  

 

Radny Radosław Wawrzyniak poinformował, iż w Janczewie przybywa mieszkańców  

i będzie przybywać i prawdopodobnie to kierowało twórców projektu uchwały do takiego 

rozwiązania.  

 

Radna Krystyna Rajczyk stwierdziła, iż jest to krzywdzące dla Janczewa, ponieważ gdyby 

Górki były nadal połączone z Janczewem to Janczewo miałoby 3 Radnych. 

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, że jest to ostatni raz, kiedy Rada Gminy określa 

okręgi wyborcze, ponieważ przy następnych wyborach będzie ustalał je Komisarz Wyborczy.  

 

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 XLIII/349/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 7 porządku obrad 

Uchwała w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 

granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.  

 

Uchwałę omówił Sekretarz który poinformował, że zgodnie z art. 13 ustawy z 11 stycznia  

o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych Rada Gminy na wniosek 

Wójta dokonuje podziału na stałe obwody głosowania oraz ustala ich numery granice oraz 

siedziby obwodowych komisji wyborczych w terminie jednego miesiąca od podziału gminy 

na okręgi wyborcze, jednak wykładnia Państwowej Komisji wyborczej mówi, że można  

tę uchwałę podjąć na jednej Sesji pod warunkiem, że jest ona kolejna po podziale na okręgi 

wyborcze. W projekcie uchwały proponuje się, aby stałe obwody głosowania zostały  

w dotychczasowym kształcie. Liczba mieszkańców w obwodach zgodnie z wytycznymi może 

wynosić od 500 do 4000. W przypadku gminy Santok jest jedno odstępstwo w obwodzie nr 7, 

gdzie liczba mieszkańców wynosi mniej niż 500 osób, co spowodowane jest pewnymi 

uwarunkowaniami geograficznymi. Według projektu w obwodzie głosowania nr 1 wybierany 

będzie jeden mandat dla Czechowa, w obwodzie nr 2 - trzy mandaty dla Wawrowa,  

w obwodzie nr 3 – dwa mandaty dla Janczewa, w obwodzie nr 4 – dwa mandaty dla Gralewa  
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i Płomykowa, w obwodzie nr 5 – dwa mandaty dla Santoka i Górek, w obwodzie nr 6 – jeden 

mandat dla Starego Polichna, w obwodzie nr 7 – jeden mandat dla Nowego Polichna  

i Ludzisławic i w obwodzie nr 8 – dwa mandaty dla Lipek Wielkich i jeden mandat  

dla Jastrzębnika, Baranowic, Mąkoszyc i Lipek Małych. 

 

Przewodniczący Komisji ogłosił przerwę (godz. 10
50

). 

 

Po przerwie (godz. 11
00

) kontynuowano obrady zgodnie z porządkiem obrad. 

 

Sekretarz poinformował, że do tej pory  w gminie Santok kwestie obwodów regulowane były 

trzema uchwałami, które zostaną anulowane automatycznie oraz poinformował,  

iż w pierwszej wersji uchwały, którą otrzymali Radni pojawił się błąd, gdyż był zapis,  

iż siedzibą obwodowej Komisji Wyborczej w Wawrowie będzie sala gimnastyczna przy 

szkole, co jest nieprawdą ponieważ zgodnie z uchwałą Rady z dnia 11 stycznia 2017r.  

o zmianie siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej będzie to sala wiejska w Wawrowie.  

 

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: 13 za uchwałą,  

0 przeciw, 0 wstrzymujących. Obecnych na sesji 13 radnych.  

   

Tekst jednolity uchwały nr XLIII/350/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8 porządku obrad 

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Podczas omawiania punktu 8 porządku obrad głos zabrali: 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że na poprzedniej Sesji zadała Przewodniczącemu 

pytanie w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń, który odpowiedział,  

że Komisja Oświaty nad tym tematem jeszcze nie debatowała, dlatego Radna zapytała,  

czy w tej sprawie są już jakieś opinie Komisji. 

 

Przewodniczący Rady udzielił odpowiedzi, że nie ma jeszcze opinii Komisji w tej kwestii, 

ponieważ Komisja była zaplanowana, jednak nie odbyła się i jej termin zostanie przesunięty. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż na poprzedniej sesji procedowano inicjatywę 

uchwałodawczą Radnej w sprawie zmiany w paragrafie §40 ust. 5, §41 ust. 3 i §101 pkt 1 

Statutu Gminy Santok. Zapisy tych paragrafów uzależniały publikację protokołów z Sesji  

i z posiedzeń Komisji Stałych od formalnego przyjęcia tych protokołów przez Radnych, 

Przewodniczący Rady głosował przeciwko tej inicjatywie niedopełniając jednocześnie 
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wszystkich formalności zapisanych w Statucie. Dla Przewodniczącego nie miało znaczenia 

stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, Wyrok Sądu oraz ustawy. Radna nie zgodziła się  

ze stanowiskiem Przewodniczącego oraz Radnych, którzy nie chcieli zaakceptować Jej 

inicjatywy i następnego dnia zwróciła się do Wojewody Lubuskiego, aby tę sprawę wyjaśnić. 

Pismem z dnia 13 marca 2018r. szeroko wyjaśniając zagadnienie, które Radna zgłosiła  

do Wojewody, Nadzór zauważył „Ma Pani rację co do tego, że nie można uzależniać 

udostępniania protokołu z Sesji Rady Gminy od jego formalnego przyjęcia przez Radę 

Gminy. Fakt przyjęcia protokołu z Sesji nie ma bowiem znaczenia dla zakwalifikowania tego 

dokumentu jako informacji publicznej, ponieważ niezależnie od tego, czy został przyjęty,  

czy nie stanowi informację publiczną podlegającą udostępnieniu. Tak więc ewentualne 

postanowienia Statutu Gminy uzależniające udostępnienie protokołu z Sesji Rady Gminy  

od jego uprzedniego formalnego przyjęcia przez tę Radę w sposób nieuprawniony ograniczają 

dostęp do informacji publicznej.” Radna oznajmiła, iż wskazywała te kwestie w inicjatywie 

uchwałodawczej i w związku z tym zwróciła się z pytaniem, kiedy ponownie na Sesji Rady 

Gminy stanie inicjatywa uchwałodawcza Radnej. Radna odniosła się do opinii prawnej 

dotyczącej przedmiotowej inicjatywy uchwałodawczej i oznajmiła, iż nie po raz pierwszy 

opinia prawnika burzy działania Rady Gminy. Prawnik w tej opinii stwierdził, iż inicjatywa 

uchwałodawcza Radnej była bezzasadna, a stanowisko Wojewody jest takie jakie Radna  

w Swojej inicjatywie wskazywała. Opinia ta spowodowała niewłaściwe działania Rady 

Gminy, Wójta oraz konieczność wystąpienia Radnej do Wojewody. Radna zwróciła się  

do Przewodniczącego Rady oraz do Wójta i stwierdziła, że z naszych podatków opłacanych 

jest trzech prawników i zwróciła się z pytaniem, czy nie stać gminę na to, aby działać zgodnie 

z prawem. Radna podziękowała Radnym, którzy głosowali za jej inicjatywą. 

 

Przewodniczący Rady oznajmił, iż w zawiązku z tym, że nie widział dokumentu, o którym 

mówiła Radna Irena Furmańska nie odniesie się do niego. 

 

Sekretarz poprosił Radną Irenę Furmańską o przedstawienie całego pisma Wojewody. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż zna stanowisko Sekretarza w zakresie zapisów  

w statucie i Sekretarz przy procedowaniu Statutu był przeciwko inicjatywie uchwałodawczej. 

Radna zwróciła się słowami: „jeżeli Panu stanowisko Wojewody nic nie mówi  

to przepraszam, Ja tego komentować nie będę.” 

 

Przewodniczący Rady poprosił, aby Radna udostępniła pismo Wojewody Radnym,  

aby mogli się do niego odnieść.  

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, iż udostępniła pismo Wójtowi Gminy Santok. 

 

Wójt oznajmił, iż zapoznał się z treścią pisma oraz przeanalizował statut i wyraził zdanie,  

że nie jest prawdą, że Radni nie mają dostępu do protokołu przed głosowaniem, ponieważ 

protokół jest dostępny w Urzędzie Gminy przed głosowaniem i do tego Wojewoda  

się odniósł.  
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Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż mowa jest o dwóch różnych rzeczach. Radna mówi  

o tym, że zgodnie ze Statutem, aby ogłosić protokół na BIP musi on być przyjęty przez Radę 

Gminy, natomiast Wójt mówi o tym, że każdy może przyjść do Urzędu Gminy i przeczytać 

sobie ten protokół.  

 

Wójt dodał, że Sekretarz poprosił o przeczytanie całości pisma, ponieważ jest w nim 

wyraźnie powiedziane, że żadne przepisy prawne nie wskazują na obowiązek ogłaszania 

protokołów w BIP. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o udostępnienie przedmiotowego pisma, aby przesłać  

je wszystkim Radnym i oznajmił, że odniesie się do niego na najbliższej Sesji.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że udostępni pismo i w odpowiedzi na wypowiedz 

Wójta ponownie odczytała fragment pisma Wojewody: „Tak więc ewentualne postanowienia 

Statutu Gminy uzależniające udostępnienie protokołu z Sesji Rady Gminy od jego 

uprzedniego formalnego przyjęcia przez tę Radę w sposób nieuprawniony ograniczają dostęp 

do informacji publicznej”. Radna wyraziła zdanie, iż we wskazanym zdaniu Wojewoda 

wskazuje na statut Gminy Santok, gdzie to uzależnienie jest wpisane.  

 

Sekretarz wyraził zdanie, że rzeczą ludzką jest możliwość spierania się i możliwość 

wyrażenia swoich opinii, jednak chodzi o to, aby wyrażać opinie w sposób zgodny z faktami. 

Różnice są dobre, ponieważ różnice w poglądach są motorem postępu i pozwalają 

wypracować lepsze rozwiązania, natomiast chodzi o to, aby trzymać się faktów. §41 ust 3 

statutu brzmi: „protokół z posiedzenia Sesji Rady po jego zatwierdzeniu podlega 

opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Santok. Od czasu 

opracowania do czasu przyjęcia przez Radę protokół udostępniany jest w biurze Rady  

na wniosek zainteresowanych.” Zgodnie z dyspozycją przepisów ustawy o samorządzie 

gminnym i dostępie do informacji publicznej, które mówią, że Rada określa sposób 

udostępniania informacji publicznej, ten sposób został określony w zapisie tego ustępu  

i Wojewoda o tym pisze, dlatego Sekretarz poprosił o odczytanie całości pisma,  

a nie dogodnych fragmentów.  

 

Radny Radosław Wawrzyniak oznajmił, iż Biblii też jest napisane, że „Boga nie ma”,  

ale później jest dodane, że „mówią głupcy”, a wniosek jest taki, że nie można działać  

na wyrwanych z kontekstu zdaniach, jeżeli nie zna się całego kontekstu, dlatego Radny 

uważa, że trwająca dyskusja jest bezprzedmiotowa dopóki Radni nie mają całego obrazu 

sytuacji. Radny poprosił o zamknięcie tematu. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż zgadza się ze zdaniem Radnego Radosława 

Wawrzyniaka, aby zamknąć dyskusje ponieważ temat powinien być procedowany jeszcze 

Raz. Radna zwróciła uwagę na fakt, iż Sekretarz także przeczytał wybiórczo jakiś paragraf. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że pozyska dokument od Radnej Ireny Furmańskiej  

i prześle go drogą elektroniczną Radnym, aby umożliwić zapoznanie się z nim. 

 

Radny Stanisław Tokarski zwrócił się z pytaniem, czy Zarząd Dróg Powiatowych podjął 

jakieś działania w celu usunięcia wylewającej się wody na drodze powiatowej w Wawrowie.  

 

Wójt oznajmił, iż na ten moment ma informację, że nie będą prowadzone żadne działania  

w związku z budową ścieżki rowerowej, która częściowo przez ten teren ma przebiegać. Wójt 

dodał, że zwróci się z ponownym zapytaniem do Pani Starosty w tej sprawie. 

 

Radny Arkadiusz Witczak oznajmił, że parę lat temu kilkukrotnie ogłaszany był konkurs 

 na najpiękniejszą wieś i według Radnego była to fajna inicjatywa i powinna być 

kontynuowana.  

 

Wójt wyraził zdanie, iż inicjatywa o której powiedział Radny Arkadiusz Witczak jest dobrym 

pomysłem i należy ją przedyskutować z Sołtysami, jeżeli wyrażą chęci uczestnictwa  

to zostanie zorganizowana.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż nie dostała od Przewodniczącego odpowiedzi  

na pytanie, kiedy ponownie Rada zajmie się Jej inicjatywą uchwałodawczą. 

 

Przewodniczący Rady oznajmił, iż udzielił odpowiedzi, że odniesie się do tematu  

na najbliższej Sesji po zapoznaniu się z treścią pisma Wojewody Lubuskiego. 

 

Ad. 9 porządku obrad 

Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących stałych 

Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)  i wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, iż do biura Rady wpłynęły następujące pisma: 

 5 marca wpłynęła analiza o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego  (tematem 

Rada będzie zajmować się w następnym kwartale), 

 5 marca wpłynęło pismo zaadresowane do Wójta jednak w jego treści była prośba  

o poinformowanie Przewodniczącego Rady, nadawcą pisma jest Pani z Czechowa, 

która ma podejrzenia, że sąsiedzi nie płacą podatków w sposób właściwy. Wójt 

przygotował odpowiedz na pismo. 

 

Sekretarz dodał, że do Wójta wpłynęło podanie mieszkanki Czechowa, w którym podniosła 

kwestię tego, że Jej sąsiedzi płacą inne stawki podatku od nieruchomości niż ona. Wójt 

wszczął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie i w efekcie zostało skierowane pismo do  

Starosty Gorzowskiego, ponieważ wysokość podatku zależy od tego jak zakwalifikowany jest 

grunt w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę. Zmiany w ewidencji może 

wprowadzić Starostwo lub właściciel danego gruntu na podstawie operatu, który wykona mu 
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właściwy biegły w tym zakresie. Sekretarz dodał, że oprócz pisma nadawca złożył petycję, 

która jest rozpatrywana.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem jakiej ulicy w Czechowie dotyczy 

przedmiotowe pismo. 

 

Przewodniczący Rady udzielił odpowiedzi, iż pismo dotyczy ulicy Wiśniowej. 

 

Radna Irena Furmańska poprosiła o kopię pisma. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, iż kopie pism zostaną wysłane Radnym drogą 

elektroniczną i kontynuował przekazywanie informacji: 

 15 marca wpłynął wniosek o nadanie imienia Franciszka Manieckiego świetlicy 

wiejskiej w Starym Polichnie, Przewodniczący poinformował, że pismo zostanie 

skierowane do rozpatrzenia na Komisję Budżetową, 

 15 marca wpłynęła prośba z Prokuratury Okręgowej o udostępnienie kopii aktów 

prawa miejscowego wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z 26.10.1982r.  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

 Radny Piotr Goławski złożył rezygnację z mandatu Radnego do Komisarza 

Wyborczego. Komisarz postanowieniem z dnia 16 marca 2018r.  stwierdził 

wygaśnięcie mandatu Radnego Rady Gminy Santok Piotra Goławskiego, 

 Do biura Rady wpłynęła interpelacja Radnego Tomasza Skrobańskiego – treść 

interpelacji oraz odpowiedz stanowią załącznik do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady złożył informację o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym 

w tym: 

 5, 12, 19 oraz 26 marca Przewodniczący pełnił dyżur w Urzędzie Gminy. 

 

Radny Stanisław Tokarski zwrócił się z pytaniem, ilu mieszkańców zgłosiło się  podczas 

dyżurów Przewodniczącego Rady w Urzędzie Gminy. 

 

Przewodniczący Rady udzielił odpowiedzi, iż od początku kadencji zgłosiła się do niego 

jedna osoba, zainteresowana pracą Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił informację o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym w tym: 

 22 marca w Wawrowie brał udział w spotkaniu w sprawie przekazania drogi 

powiatowej dla wykonawcy, 

 23 marca odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej na której procedowane były 

projekty uchwał przedłożone na dzisiejszej Sesji, a także Komisja wypracowała 

stanowisko w sprawie pisma Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie wlkp.  

w sprawie wsparcia finansowego - opinia Komisji jest pozytywna, aby udzielić 
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dofinansowania, jednak kwota nie została wyznaczona, ponieważ Komisja chce,  

aby była ona współmierna do kwot, które przekazują pozostałe samorządy, 

 Komisja dokonała oceny funkcjonowania cmentarzy komunalnych, 

 Komisja dokonała analizy wydatków poniesionych na oświatę w IV kwartale roku 

2017. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa Ireneusz Kucner złożył  

informację o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym w tym: 

 11 marca Komisja odbyła posiedzenie, na którym omówiła sprawozdanie  

z działalności OPS za rok 2017, sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Santok za 2017 

rok oraz sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani 

w Gminie Santok za 2017 rok.  

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański złożył 

informację o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym w tym: 

 Komisja zaplanowała posiedzenie na którym miała omówić sprawozdanie z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz spotkać się z przedstawicielami Klubów 

Sportowych, jednak do spotkania nie doszło. 

 

Sołtys Wsi Janczewo Pani Krystyna Podsiadło oznajmiła, iż uważa, że jako Sołtys powinna 

zostać poinformowana o tym, gdzie i jaką nazwę ulicy się nadaje. Pani Sołtys zwróciła się  

z pytaniem, czy jeżeli osoby prywatne występują o nadanie nazwy ulicy to, czy we własnym 

zakresie stawiają tabliczkę informacyjną, czy realizuje to Urząd Gminy. Pani Sołtys 

poprosiła, aby zaktualizować plan Janczewa, który jest przy stawie, aby wszelkie służby nie 

zajeżdżały do Sołtysa, ponieważ ona nie ma bieżących informacji. Ponadto oznajmiła,  

że ciągle się mówi o projektach na budowę sali gimnastycznej, projektach na staw, przez  

co Pani Sołtys ma uczycie odepchnięcia i zwraca się z pytaniem, dlaczego nic nie udaje się  

w Janczewie i co z tego, że zostanie wybudowana sala przy Szkole w Janczewie, do czego 

będzie służyła, jeżeli budynek szkoły wygląda tak jak wygląda. Pani Sołtys dodała, że mało 

tego, że projekty nie są realizowane, bo nie przechodzą to niszczone jest to co zostało 

zbudowane do tej pory. Pani Krystyna Podsiadło poprosiła Radnych, aby po sesji przejechali 

się na ul Lipową i sprawdzili jak wygląda droga gminna, która była budowana za kadencji 

Sołtysa Kazimierza Smolińskiego, mieszkańcy zbierają podpisy i zostanie złożone pismo  

w tej sprawie. Ul. Owocowa i Lipowa także jest niszczona.  

 

Przewodniczący Rady poprosił Panią Sołtys, aby unikała zbytniego okazywania emocji  

i poruszała konkretne sprawy. 

 

Pani Sołtys Krystyna Podsiadło kontynuując zwróciła się z pytaniem, czy zostało cos 

zrobione w kwestii dojazdów do Gorzowa, ponieważ ma dość odbierania telefonów o 5 rano 

ze skargami mieszkańców, że nie mają czym dojechać do pracy. Ponadto w Janczewie  

w parku firma PORAJ usuwała drewno pozostawiając za sobą bałagan, który po interwencji 
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Pani Kierownik RGKROŚ Haliny Garczyńskiej miała posprzątać, co uczyniła jednak  

nie zabrała całego drewna, gdyż miało być ono przekazane dla potrzebujących z OPS,  

po czym po kilku godzinach pracownicy firmy zabrali także to drewno – Pani Sołtys prosi  

o wyjaśnienie tej sprawy. 

 

Wójt poinformował, iż o wszystkich sprawach wspomnianych przez Panią Sołtys już 

rozmawiał, gdyż temat nie jest poruszany pierwszy raz. Temat szkoły jest znany i można 

wskazać jeden problem, którym jest brak funduszy krajowych, europejskich czy też 

transgranicznych na remonty szkół i aby wykonać ten remont należy sięgnąć do środków 

własnych, natomiast sala gimnastyczna jest potrzebna, ponieważ dzieci nie mają gdzie 

ćwiczyć. Wójt nie uchyla się od rozwiązania problemów ze szkołą i szuka rozsądnego 

rozwiązania. Wójt dodał, że problem dojazdów do pracy dotyczy także Lipek Wielkich, 

Jastrzębnika czy Starego Polichna i tkwi on w tym, że PKS jest instytucją prywatną, 

natomiast były rozmowy z Dyrektorem, który prosił o deklaracje 10 osób, że będą dojeżdżać, 

niestety przyszły maksymalnie 3 osoby. Ponadto szykują się zmiany w ustawie o zbiorowym 

transporcie publicznym. Wójt oznajmił, że w kwestii ul. Lipowej były prowadzone rozmowy 

z deweloperem i to, że w tej chwili leżą cegłówki to nie oznacza, że droga nie będzie 

poprawiona, ponieważ deweloper zobowiązał się do tego, jeżeli tylko pozwolą na to warunki 

atmosferyczne, natomiast w sprawie dotyczącej firmy PORAJ Wójt poprosił o wyjaśnienie 

Panią Kierownik Halinę Garczyńską. 

 

Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska oznajmiła, że próbowała wyjaśnić sprawę  

i firma PORAJ nie przyznaje się do zabrania drewna, więc jeżeli Pani Sołtys ma świadków 

zdarzenia to powinna zgłosić sprawę na policje.  

 

Przewodniczący Rady oznajmił, iż jeżeli doszło do przestępstwa to należy zgłosić  

to na policję, ponieważ Rada nie ma możliwości rozstrzygania w tej kwestii.  

 

Radny Radosław Wawrzyniak zwrócił uwagę, że nie odniesiono się do tematu zmian  

w zakresie nazw ulic. Radny oznajmił, że to nie Sołtys decyduje o nazwaniu ulic, lecz Rada 

Gminy i po to m.in. jest Pani Sołtys na sesję zapraszana, aby z tej wiedzy skorzystać,  

a kwestia pozyskania dodatkowych informacji jest do uzgodnienia w Urzędzie Gminy. 

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż uważa, że Sołtysi powinni być informowani w tym 

zakresie ze względu na szacunek do zajmowanego stanowiska oraz na to, iż są gospodarzami 

sołectw i nic by się nie stało, jeżeli osoby występujące z wnioskiem o nadanie nazwy dla ulicy 

poinformowali o tym także sołtysa. Radna przytoczyła przykład z Wawrowa, gdzie przez brak 

informacji mieszkańcy nie wiedzieli przez 5 lat, że zmieniono im nazwę ulicy.  

 

Radna Irena Furmańska stwierdziła, że to co powiedziała Radna Krystyna Rajczyk 

świadczy o tym, że do Rady wpływają niekompletne wnioski, ponieważ jeżeli jest wniosek  

o nadanie nazwy dla prywatnej drogi to musi być zgoda wszystkich właścicieli.  
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Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, że nie można nikogo oskarżać o kradzież  

bez potwierdzenia tego faktu. 

 

Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska poinformowała, że gmina nie nada nazwy 

ulicy bez zgody wszystkich współwłaścicieli.  

 

Sekretarz oznajmił, iż w dyskusji poruszone zostały dwie kwestie, a mianowicie kwestia 

prawna i kwestia dobrego obyczaju. Na posiedzenia Rady nie są przedkładane niekompletne 

uchwały, gdyż zawsze są do wniosku dołączone zgody wszystkich właścicieli. Sekretarz 

uważa, że Urząd pilnuje, aby wszystko odbywało się zgodnie z przepisami, natomiast dobry 

obyczaj to jest to, aby strony zostały powiadomione, dlatego Sekretarz dopilnuje,  

aby pracownik prowadzący sprawy nadania nazw ulic wysyłał do danego sołtysa uchwałę  

o podjęciu nazwy ulicy. Ponadto Sekretarz podziela zdanie Pani Sołtys, że należy uaktualnić 

tablicę z mapą miejscowości, ale najpierw należy rozwiązać problem nazw ulic w Janczewie.   

 

Wójt złożył Radnym i wszystkim obecnym życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.  

 

Radna Justyna Haliczyn zwróciła się z prośbą o przycięcie gałęzi przy stacji PKP, ponieważ 

mieszkańcy zgłaszają, że przy wyjeździe mają ograniczoną widoczność.  

 

Ad. 10 porządku obrad 

Zamknięcie obrad XLIII Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 12
00

 Przewodniczący Rady zamknął 

obrady XLIII Sesji.  

  

 

Protokolant        Przewodniczący Rady Gminy  

 

Joanna Krystosik        Damian Kochmański 

 

 

 


