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Protokół XLIV/2018 

z XLIV Sesji Rady Gminy S a n t o k 

10 maja 2018r. 

 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLII i XLIII Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Uchwała w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Santok. (projekt 1) 

6. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. (projekt 2) 

7. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Santok. (projekt 3) 

8. Uchwała  w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie darowizny nieruchomości na 

cele publiczne na rzecz Powiatu Gorzowskiego. (projekt 4) 

9. Uchwała  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy. (projekt 5) 

10. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo. (projekt 6) 

11. Stanowisko w sprawie sprawozdania z realizacji zadania „usuwanie, transport i 

utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Santok”, przeprowadzonego w ramach programu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Santok za okres 

2016-2017. 

12. Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym 

przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie 

Gminy Santok przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu 

przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. (projekt 7)       

13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2018 

14. Interpelacje i zapytania radnych. 

15. Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących 

stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)  i 

wolne wnioski. 

16. Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Ad. 1 porządku obrad 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

Otwarcia XLIV Sesji Rady Gminy Santok o godz. 11
10

 dokonał Przewodniczący Rady Gminy 

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

12 radnych (nieobecny Radny Jerzy Stępień oraz Radny Tomasz Skrobański). 

Lista obecności radnych i gości zaproszonych w załączniku do protokołu. 

 

Ad. 2 porządku obrad 

Ustalenie porządku obrad. 

 

Kierownik CUW Pani Dagmara Kowalicka -  Szymczak w imieniu Wójta złożyła wniosek 

o wycofanie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym 

przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy 

http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_04/BIPF56B10F28F88F5Z/1.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_04/BIPF56B10F273DF29Z/2.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_04/BIPF56B10F29ED1ABZ/3.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_04/BIPF56B10F26C6E46Z/4.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_04/BIPF56B10F24ADB50Z/5.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_04/BIPF56B10F2AE8D48Z/6.pdf
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Santok przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu 

przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

 

Skarbnik złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata  2018–2029.  

 

Przewodniczący Rady poddał wniosek o wycofanie uchwały pod głosowanie 

Rada poprzez głosowanie wycofała uchwałę z porządku obrad jednogłośnie 12 głosami 

za. 

 

Przewodniczący Rady poddał wniosek o wprowadzenie uchwały pod głosowanie 

Rada poprzez głosowanie wprowadziła uchwałę do porządku obrad jednogłośnie 12 

głosami za. 

 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLII i XLIII Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Uchwała w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Santok. (projekt 1) 

6. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. (projekt 

2) 

7. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Santok. (projekt 3) 

8. Uchwała  w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie darowizny nieruchomości 

 na cele publiczne na rzecz Powiatu Gorzowskiego. (projekt 4) 

9. Uchwała  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy. (projekt 5) 

10. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo. (projekt 6) 

11. Stanowisko w sprawie sprawozdania z realizacji zadania „usuwanie, transport  

i utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Santok”, przeprowadzonego w ramach programu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Santok  

za okres 2016-2017.       

12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2018. 

13. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok  

na lata 2018-2029. 

14. Interpelacje i zapytania radnych. 

15. Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących 

stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)   

i wolne wnioski. 

16. Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Rada Gminy przyjęła porządek obrad ze zmianami jednogłośnie – 12 głosami za. 

 

 

http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_04/BIPF56B10F28F88F5Z/1.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_04/BIPF56B10F273DF29Z/2.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_04/BIPF56B10F273DF29Z/2.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_04/BIPF56B10F29ED1ABZ/3.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_04/BIPF56B10F26C6E46Z/4.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_04/BIPF56B10F24ADB50Z/5.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_04/BIPF56B10F2AE8D48Z/6.pdf
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Ad. 3 porządku obrad 

Przyjęcie protokołu z XLII i XLIII Sesji Rady Gminy Santok 

 

Rada Gminy przyjęła protokół z XLII Sesji głosami – 11 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.  

Rada Gminy przyjęła protokół z XLIII Sesji jednogłośnie – 12 głosami za. 

 

Ad. 4 porządku obrad 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

 

Wójt złożył sprawozdanie w tym: 

 4 kwietnia – wraz z Kierownikiem Referatu RRG Krzysztofem Karwatowiczem oraz 

pracownikiem referatu Danielem Drożdżewskim uczestniczył w spotkaniu w Urzędzie 

Wojewódzkim z Panią Bożeną Jankowską – Szefową wydz. Infrastruktury w celu 

uzyskania informacji na temat dodatkowych środków na modernizację dróg lokalnych, 

 6 kwietnia – odbył się III kongres Sołtysów w Gorzowie Wlkp., Wójt podziękował 

Sołtysom za dużą frekwencję, 

 9 kwietnia – spotkanie z Komendantem PSP Patrykiem Maruszakiem, którego 

tematem było dofinansowanie jednostek OSP na terenie gminy, 

 11 kwietnia – spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim grupy doradczej w sprawie 

rozwoju obszarów wiejskich, 

 14 kwietnia – udział w uroczystości z okazji Dnia Seniora w Lipkach Wielkich, 

 16 kwietnia – spotkanie z nowym kierownikiem wydziału dróg wojewódzkich Panią 

Moniką Antczak, 

 16 kwietnia – udział w Komisji Oświaty, 

 18 kwietnia – wizyta na zaproszenie w Urzędzie Gminy, Dyrektora Euroregionu 

Krzysztofa Szydłaka, tematem spotkania było omówienie projektów złożonych przez 

gminę, które w większości zostały rozpatrzone pozytywnie, 

 19 kwietnia – wizyta w Zielonej Górze w sprawie omówienia projektów w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, 

 23 kwietnia – udział w Komisji Budżetowej, 

 26 kwietnia –udział w uroczystości na cmentarzu w Lipkach Wielkich w celu 

upamiętnienia żołnierza Armii Krajowej, 

 27 kwietnia – 4 maj – urlop Wójta, 

 8 maja  – udział w uroczystości nadania im. Szkole podstawowej w Santoku, Wójt 

pogratulował organizacji uroczystości.  

 

Ponadto Wójt poinformował iż: 

 9 maja odbędzie się spotkanie z druhami, aby podziękować im za ich służbę, 

 otrzymał podziękowanie z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej za sfinansowanie  

ze środków samorządowych adaptacji lokalu gminnego na potrzeby nowej siedziby 

filii biblioteki w Lipkach Wielkich. 
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Wójt poprosił o zadawanie pytań w tej chwili, ponieważ ze względu na zaproszenie na 

konferencję prasową, która odbędzie się o godz. 13, Wójt oraz Sekretarz będą obecni na sesji 

tylko do godz. 12. 

  

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż ponownie zwraca się z pytaniem do Sekretarza 

Gminy, ponieważ na Komisji Budżetu nie dostała odpowiedzi, w imieniu mieszkańców ul. 

Klonowej, ponieważ ostatnie burze ponownie zalały posesję mieszkańców i z informacji 

pozyskanej ze Starostwa Powiatowego, Radna ma wiedzę, że zostało podpisane porozumienie 

gminy Santok ze Starostwem na współdziałanie w zakresie budowy chodnika, w celu 

zabezpieczenia tych posesji. W związku z powyższym Radna zapytała, kiedy nastąpi 

realizacja tego porozumienia. 

 

Sekretarz poinformował, że nie odpowiedział na pytanie, nie dlatego, że nie chciał, ale 

dlatego, że nie zna odpowiedzi, gdyż tę inwestycję prowadzi wydział dróg w Starostwie 

Powiatowym, gmina ma podpisane porozumienie i oczekuje tak samo jak mieszkańcy 

Czechowa na wykonanie tej inwestycji.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że skierowała to pytanie do Sekretarza, ponieważ jest 

on w Zarządzie Rady Powiatu i cokolwiek na ten temat powinien wiedzieć, chociaż to czy 

zostały już na ten cel przyjęte środki.  

 

Sekretarz poinformował, iż ma świadomość pełnionej funkcji w Powiecie, jednak chciałby 

zwrócić uwagę na fakt, że Zarząd jest organem kolegialnym i to nie jest jego wyłączna 

decyzja, natomiast Zarząd zadecydował, że ta inwestycja ma być realizowana. Sekretarz 

oznajmił, iż ma informacje, że kierownik wydziału ma problem z pozyskaniem wykonawcy 

tej inwestycji i dopóki nie będzie miał wiarygodnych informacji, to nie będzie niczego 

deklarował.   

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że w 2015 roku mieszkańcy ul. Dębowej złożyli petycję 

w sprawie usunięcia odpadów podkablowych z terenu Wawrowa, który sąsiaduje z domami 

zamieszkałymi przez mieszkańców Czechowa. Radna wywołała temat, ponieważ ma 

informację, że w tym zakresie może być zagrożony budżet gminy Santok – kwota ok. 4 mln 

zł. Ponieważ Radni nie mają dokładnej informacji, co się w tej sprawie dzieje, Radna złożyła 

wniosek formalny, aby temat stanął na posiedzeniu Komisji Budżetowej do rozpatrzenia  

i została przygotowana informacja w tym zakresie.  

 

Przewodniczący Rady na wniosek Radnej skierował temat do Przewodniczącego Komisji 

Budżetowej. 

 

Ad. 5 porządku obrad 

Uchwała w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Santok.   
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Uchwałę omówił Sekretarz, który poinformował, że  w związku z tym, iż Pan Piotr Goławski 

zrezygnował z mandatu Radnego, który pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej, zachodzi konieczność potwierdzenia tego faktu i odwołania członka komisji 

poprzez uchwałę.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

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

wstrzymujących.  

Obecnych na sesji 12 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XLIV/351/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 6 porządku obrad 

Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.  

 

Uchwałę omówił Sekretarz, który poinformował, że do kompetencji Rady należy 

powoływanie członków Komisji i w związku z tym projekt uchwały nie zawiera nazwiska 

kandydata. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie Kandydatur na członka Komisji Rewizyjnej. 

 

Radny Tomasz Helicki zgłosił kandydaturę Radnego Radosława Wawrzyniaka. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak wyraził zgodę na kandydaturę. 

 

W związku tym, iż nie zgłoszono więcej kandydatur Przewodniczący Rady poddał 

uchwałę ze zmianą polegającą na wprowadzeniu nazwiska Radnego Radosława 

Wawrzyniaka  pod głosowanie:  

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

przeciw, 1 wstrzymujących.  

Obecnych na sesji 12 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XLIV/352/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 7 porządku obrad 

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Santok. 

 

Uchwałę omówił Sekretarz, który poinformował, iż Statut Gminy stanowi, że 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada Gminy i w związku z tym przedłożono 

uchwałę. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie Kandydatur na Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. 
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Radny Radosław Wawrzyniak zgłosił kandydaturę Radnego Tomasz Helickiego. 

 

Radny Tomasz Helicki wyraził zgodę na kandydaturę. 

 

W związku tym, iż nie zgłoszono więcej kandydatur Przewodniczący Rady poddał 

uchwałę ze zmianą polegającą na wprowadzeniu nazwiska Radnego Tomasza Helickiego  

pod głosowanie:  

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

przeciw, 1 wstrzymujących.  

Obecnych na sesji 12 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XLIV/353/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8 porządku obrad 

Uchwała  w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie darowizny nieruchomości na cele 

publiczne na rzecz Powiatu Gorzowskiego. 

 

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

uchwała dotyczy przekazania w formie darowizny na cele publiczne na rzecz Powiatu 

Gorzowskiego nieruchomości położonej w miejscowości Czechów dz. nr ew. 92 o pow. 500 

m
2
 na poszerzenie drogi powiatowej.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

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

0 wstrzymujących.  

Obecnych na sesji 12 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XLIV/354/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9 porządku obrad 

Uchwała  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.   

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Pani Halina Garczyńska, która 

poinformowała, że uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

na okres 3 lat z tym samym dzierżawcą. Przedmiotem uchwały jest część działki o nr ew. 53/4 

o powierzchni 550,25m
2
 w Lipkach Małych.  Na dzień dzisiejszy gmina nie ma żadnych 

planów inwestycyjnych na przedmiotowej nieruchomości, dzierżawca nie ma zaległości  

i w zawiązku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

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

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

wstrzymujących.  

Obecnych na sesji 12 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XLIV/355//18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 10 porządku obrad 

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo.  

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Pani Halina Garczyńska, która 

poinformowała, że uchwała dotyczy nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo. 

Przedmiotowa droga jest drogą prywatną i jej właściciele zaproponowali nazwę ul. Chabrowa.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji. 

 

Radny Radosław Wawrzyniak zaproponował, aby na przyszłość nadawać ulice  

w tej okolicy od nazw kwiatów, ponieważ jest już ul. Makowa, Chabrowa.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

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

0 wstrzymujących.  

Obecnych na sesji 12 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XLIV/356/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 11 porządku obrad 

Stanowisko w sprawie sprawozdania z realizacji zadania „usuwanie, transport i utylizacja 

azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Santok”, przeprowadzonego w ramach programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest na terenie Gminy Santok za okres 2016-2017.       

 

Sprawozdanie omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska – treść 

sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

  

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do przedłożonego sprawozdania. Przewodniczący 

dodał, że sprawozdanie zostało przedłożone na Komisji w formie projektu uchwały, jednak 

komisja wyraziła wątpliwości co do formy przyjęcia sprawozdania i Pani Kierownik ustaliła, 

iż nie ma obowiązku przyjmowania sprawozdania w formie uchwały.  

 

Przewodniczący Rady poddał przyjęcie sprawozdania pod głosowanie: 
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W głosowaniu jawnym Rada Gminy przyjęła sprawozdanie głosami: 12 za uchwałą, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących.  

Obecnych na sesji 12 radnych.  

 

Ad. 12 porządku obrad 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2018. 

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy, który poinformował, że zaszły zmiany w stosunku do 

wysłanego projektu uchwały w materiałach, dlatego przed Sesją Radni otrzymali nowy 

projekt uchwały, który został przepracowany przez Komisję Budżetu.  

  

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

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

wstrzymujących.  

Obecnych na sesji 12 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XLIV/357/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 13 porządku obrad 

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

2029. 

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy, który poinformował, że w związku ze zmianą w 

budżecie należało zmienić także WPF, dlatego przed Sesją Radni otrzymali nowy projekt 

uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do przedłożonej uchwały.  

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż gmina jest w fazie realizacji inwestycji i spadają 

możliwości finansowania poszczególnych inwestycji, dlatego aby zrównoważyć wydatki 

zwiększany jest o 200 000 zł niedobór finansowy na realizacje inwestycji oraz zmniejszane są 

o 140 000 zł wolne środki, czyli na dzisiejszej sesji budżet gminy ma mniej o 340 000 zł. Na 

początku roku w wolnych środkach było ok. 384 000 zł, a w tej chwili jest ich 240 000 zł. 

Kwota zaciągniętych kredytów, która będzie pokrywać koszt inwestycji to 14 600 000 zł, a 

jest 14 800 000 zł, co jest dobrym zjawiskiem, chociaż obciążającym finansowo.  

 

Skarbnik dodał, że 29 grudnia na Sesji, aby nie zaciągać kredytu w 2017 roku  zwiększono 

możliwość zaangażowania wolnych środków, które wynosiły w 2017 - 3 440 000 zł do 

maksymalnej kwoty i na tej samej sesji był uchwalany budżet na 2018 rok, który zakładał 
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pokrycie deficytu wolnymi środkami w kwocie 384 000 zł. Kiedy pozwala się na pokrycie 

deficytu z 2017r. maksymalną kwotą wolnych środków to te 380 000 zł może zabraknąć, tak 

się stało i po sporządzeniu bilansu okazał się, że tych wolnych środków nie ma 384 000 zł,  

a jest 271 000 zł. Kwotę kredytu zaokrągla się do dziesiątek tysięcy, a zostawia się różnicę na 

przyszłość do pokrycia wolnymi środkami.  

 

Radna Irena Furmańska odniosła się do wypowiedzi Radnego Tadeusza Boczuli  

i oznajmiła, iż Rada przyjęła taki kierunek działań na początku roku budżetowego i do 

przewidzenia było to, że takie działania będą musiały być podjęte.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

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

wstrzymujących.  

Obecnych na sesji 12 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XLIV/358/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 14 porządku obrad 

Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący Rady poinformował, że do biura rady interpelacje nie wpłynęły. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, jakie jest stanowisko Komisji Oświaty do 

informacji o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu za rok 2017. 

 

Przewodniczący Rady oznajmił, iż odpowie na pytanie Radnej przy składaniu informacji 

Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  

 

Ad. 15 porządku obrad 

Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących stałych 

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

 

Przewodniczący Rady złożył informację o działaniach w okresie międzysesyjnym w tym: 

 pełnił dyżury w Urzędzie Gminy dla mieszkańców w dniach 2, 9, 16, 23, 30 kwietnia 

oraz 7 maja,  

 26 kwietnia – udział w uroczystość pod hasłem „Być Wiernym Ojczyźnie” w Lipkach 

Wielkich, 

 27 kwietnia – udział w spektaklu muzyczno-teatralnym w GOK, 

 8 maja – udział w ceremonii nadania imienia szkole Podstawowej w Santoku. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski złożył 

informację o działaniach w okresie międzysesyjnym w tym: 
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 odbyło się posiedzenie Komisji w dniu 23 kwietnia oraz 9 maja, a także w dniu 

dzisiejszym przed Sesją, komisja rozpatrywała propozycje projektów uchwał, 

sprawozdanie z działalności jednostek OSP oraz sprawozdanie z Obrony Cywilnej, 

które nie zostało w pełni przedstawione, dlatego Komisja zajmie się ponownie tym 

tematem, ponadto Komisji został przedstawiony projekt uchwał w sprawie zasad i 

trybu korzystania z sal wiejskich oraz przekazania uprawnień Wójtowi w zakresie 

ustalanie cen i opłat za korzystanie z sal wiejskich na terenie gminy Santok, komisja 

wniosła, aby wskazane projekty uchwał zostały przekazane do zaopiniowania 

Sołtysom i Radom Sołeckim. Na posiedzeniu Komisji został przedstawiony także 

wniosek Sołtysa oraz Rady Parafialnej i mieszkańców Santoka o nadanie nazwy dla 

promenady w Santoku – Komisja zajęła stanowisko aby wniosek został 

skonsultowany z mieszkańcami na zebraniu wiejskim.  

 

Radny Radosław Wołoszczuk opuścił obrady Sesji (godz.12
20

). 

 

Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa Ireneusz Kucner złożył 

informację o działaniach w okresie międzysesyjnym w tym: 

 Komisja nie odbyła żadnego posiedzenia, 

 16 kwietnia – udział w posiedzeniu Komisji Oświaty jako członek Komisji, 

 8 maja – udział w ceremonii nadania imienia szkole Podstawowej w Santoku. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański złożył 

informację o działaniach w okresie międzysesyjnym w tym: 

 16 marca – posiedzenie Komisji z przedstawicielami organizacji pozarządowych 

(kluby sportowe), na którym złożyły sprawozdania w działalności w roku 2017, 

sprawozdania nie przedłożył klub DELTA Stare Polichno, a także żaden 

przedstawiciel klubu nie brał udziału w Komisji. Przedstawiciele Klubów oraz 

Członkowie Komisji zauważyli nieprawidłowości w realizacji inwestycji polegającej 

na montowaniu piłkochwytów, sprawa jest w trakcie wyjaśniania.  

 Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez gminę Santok i wypracowała pozytywną opinię. 

 

Radna Irena Furmańska poprosiła o opinię Komisji. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, iż: 

 do Biura Rady wpłynęło pismo od Pana Jarosława Sajko z prośbą o czasowe 

wstrzymanie wypłat wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych, 

Przewodniczący przekazał sprawę na Komisję Budżetu, 

 Do biura Rady wpłynęło pismo od mieszkańca Czechowa – pismo wraz z odpowiedzią 

zostało wysłane Radnym drogą elektroniczną, 
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 Do biura Rady wpłynęło obwieszczenie Komisarza wyborczego o braku konieczności 

przeprowadzania wyborów uzupełniających w związku z rezygnacją z mandatu 

Radnego przez Pana Piotra Goławskiego, 

 Do biura Rady wpłynęło pismo z Zarządu Województwa Lubuskiego z prośbą o 

zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego – 

przewodniczący skierował pismo do przepracowania przez Komisję Budżetu. 

 Do biura Rady wpłynęło pismo od mieszkanki Czechowa dotyczące złożonej petycji, 

wyjaśnienie zostanie opracowane i wysłane do nadawcy pisma. 

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż w piśmie od mieszkanki Czechowa jest mowa o 

bezczynności Rady. 

 

Przewodniczący Rady oznajmił, iż na poprzedniej Sesji poinformował Radę o wpłynięciu 

pisma, które było bezpośrednio dedykowane do Wójta, więc Urząd podjął odpowiednie 

czynności związane z wyjaśnieniem sprawy przy współpracy z Przewodniczącym oraz 

Sekretarzem Gminy i wystosował do tej Pani pismo, dlatego Przewodniczący nie widzi 

zasadności stwierdzenia, że Rada nie podejmuje żadnych działań, gdyż Rada nie jest 

bezpośrednio zobowiązana do tego, aby tę kwestię wyjaśniać.  

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, iż Przewodniczący otrzymał kopię skierowanego 

do Wójta pisma, w którym była prośba o podjęcie działania. Przez dwa miesiące ta Pani nie 

otrzymała odpowiedzi od Przewodniczącego Rady Gminy i do tego, aby ta odpowiedz była 

od Przewodniczącego niepotrzebny jest Wójt, ani Sekretarz. W ocenie Radnej temat powinien 

zostać skierowany do Komisji Budżetu, co nie zostało uczynione. Radna dodała, że nie broni 

tej Pani, a jedynie wskazuje błąd Przewodniczącego Rady Gminy.  

 

Przewodniczący Rady oznajmił, iż pismo było skierowane do Wójta, a do Przewodniczącego 

jedynie informacyjnie.   

 

Radna Irena Furmańska odczytała treść pisma.  

Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady oznajmił, iż nadawca pisma otrzymał pisemną odpowiedź od Wójta, 

który jest osobą odpowiedzialną za podatki w gminie Santok. Pismo nie było skierowane 

bezpośrednio do Rady, dlatego tematyka nie została podjęta.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że obowiązkiem Przewodniczącego jest udzielenie 

odpowiedzi. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że nie ma obowiązku odpowiadania na pismo, które 

nie jest do niego skierowane.  
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Radny Radosław Wawrzyniak oznajmił, że jeżeli pismo zostało skierowane do Wójta,  

a jedynie do wiadomości Przewodniczącemu to zobowiązanym do udzielenia odpowiedzi jest 

Wójt.  

 

Przewodniczący Rady ponadto poinformował, że wysłano Radnym drogą elektroniczną 

informację z Kancelarii Prawnej Pana Pahla. 

Treść pisma stanowi załącznik do protokołu.   

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż przeczytała opinię prawną i stwierdza, że działanie 

Sekretarza było takie, że sprawdził czy decyzja Wojewody była słuszna, czy nie. Ponieważ 

Wojewoda swoją decyzję wydał zaistniała sytuacja patowa, ponieważ Wojewoda jest innego 

zdania, niż opinia za którą gmina musiała zapłacić. W związku z powyższym należy znaleźć 

mediatora.  

 

Ad. 16 porządku obrad 

Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 12
40

 Przewodniczący Rady zamknął 

obrady XLIV Sesji Rady Gminy Santok.  

 

 

 

Protokolant                                 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

 Joanna Krystosik        Damian Kochmański 

 

 

 

 


