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Protokół XLV/2018 

z XLV Sesji Rady Gminy S a n t o k 

30 maja 2018r. 

 

Proponowany porządek obrad: 

I.                Część Uroczysta Sesji 
1. Otwarcie Uroczystej Sesji. 

2. Występy dzieci z okazji Dnia Dziecka. 

II.              Część robocza Sesji 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Stanowisko do informacji z realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego 

gminy  

w tym ochrona przeciwpożarowa, działania Policji oraz Obrony Cywilnej.   

6. Stanowisko w sprawie sprawozdania z działalności FOPDHiZS za 2017r, w tym 

sprawozdanie finansowe oraz bilans Fundacji.  

7. Stanowisko w sprawie sprawozdania z działalności OPS za 2017r., zawierające 

kwestię zasobów pomocy społecznej i wykorzystania środków finansowych oraz 

przedstawienie sytuacji bieżącej.  

8. Stanowisko w sprawie sprawozdania z realizacji zadań w zakresie wpierania rodziny  

i rozwoju pieczy zastępczej oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie.  

9. Stanowisko w sprawie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017r. oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii za 2017r.  

10. Stanowisko w sprawie sprawozdania z realizacji programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

11. Uchwała w sprawie przyznania Medalu Gminy Santok dla Instytutu Etnologii 

 i Archeologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.   

12. Uchwała w sprawie przyznania Medalu Gminy Santok dla Muzeum Lubuskiego 

 im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim.   

13. Uchwała w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych  

w miejscach publicznych.  

14. Uchwała w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Santok uprawnienia do stanowienia 

cen i opłat za korzystanie z pomieszczeń i wyposażenia sal wiejskich oraz sal 

sportowych na terenie gminy Santok.  

15. Uchwała w sprawie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  

z terenu Gminy Santok na lata 2018-2032 – aktualizacja”.  

16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sanok za rok 2018.   

17. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2018 – 

2029.   

18. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.   

19. Interpelacje i zapytania radnych. 

20. Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących 

stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)  

 i wolne wnioski. 
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21. Zamknięcie obrad XLV Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Ad. 1 porządku obrad 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.  

Otwarcia XLV Sesji Rady Gminy Santok o godz. 10
20

 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. 

Sekretarz zawnioskował w imieniu Wójta o wycofanie projektu uchwały w sprawie 

powierzenia Wójtowi Gminy Santok uprawnienia do stanowienia cen i opłat za korzystanie  

z pomieszczeń i wyposażenia sal wiejskich oraz sal sportowych na terenie gminy Santok  

z porządku obrad, ponieważ Komisja Budżetu Gospodarki i Rolnictwa nie rozpatrzyła 

uchwały. 

 

Przewodniczący Rady poddał wniosek o wycofanie uchwały pod głosowania 

Rada poprzez głosowanie wycofała uchwałę z porządku obrad jednogłośnie 12 głosami 

za. 

 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Stanowisko do informacji z realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego 

gminy w tym ochrona przeciwpożarowa, działania Policji oraz Obrony Cywilnej.   

6. Stanowisko w sprawie sprawozdania z działalności FOPDHiZS za 2017r, w tym 

sprawozdanie finansowe oraz bilans Fundacji.  

7. Stanowisko w sprawie sprawozdania z działalności OPS za 2017r., zawierające 

kwestię zasobów pomocy społecznej i wykorzystania środków finansowych oraz 

przedstawienie sytuacji bieżącej.  

8. Stanowisko w sprawie sprawozdania z realizacji zadań w zakresie wpierania rodziny  

i rozwoju pieczy zastępczej oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie.  

9. Stanowisko w sprawie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017r. oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii za 2017r.  

10. Stanowisko w sprawie sprawozdania z realizacji programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

11. Uchwała w sprawie przyznania Medalu Gminy Santok dla Instytutu Etnologii  

i Archeologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.   

12. Uchwała w sprawie przyznania Medalu Gminy Santok dla Muzeum Lubuskiego  

im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim.   
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13. Uchwała w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych  

w miejscach publicznych.  

14. Uchwała w sprawie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  

z terenu Gminy Santok na lata 2018-2032 – aktualizacja”.  

15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sanok za rok 2018.   

16. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2018 – 

2029.   

17. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.   

18. Interpelacje i zapytania radnych. 

19. Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących 

stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)   

i wolne wnioski. 

20. Zamknięcie obrad XLV Sesji Rady Gminy Santok. 

 

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

 

Ad. 3 porządku obrad 

Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy Santok 

 

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

 

Ad. 4 porządku obrad 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

 

Wójt złożył sprawozdanie w tym: 

 11 maja – udział w spotkaniu ze strażakami z okazji Dnia Strażaka, 

 16 maja – spotkanie z Panią dr Kingą Zamelską – Mączak w sprawie omówienia 

badań archeologicznych, które będą prowadzone na grodzisku, 

 19 maja – odbyły się zawody jednostek OSP w Starym Polichnie, 

 21 maja – odbyło się spotkanie w Szkole Podstawowej w Janczewie w celu 

omówienia spraw bieżących dotyczących szkoły, 

 24 maja – spotkanie w muzeum w celu omówienia spraw związanych z remontem 

muzeum, 

 25 maja – udział w Komisji Budżetowej, 

 26 maja – odbyła się „Czechowska majówka”, Wójt podziękował za organizację 

Radnej Irenie Furmańskiej, Radzie Sołeckiej oraz pracownikom referatu GKROŚ,   

 28 maja – odbyło się spotkanie w Janczewie wraz z Panią Dyrektor GOK oraz Panią 

Sołtys z Janczewa w celu omówienia spraw związanych z organizacją „Janczewskiej 

10”, 

 29 maja – wizyta u Pani Starosty w celu omówienia spraw związanych z drogami 

powiatowymi i inwestycjami na najbliższe lata. 

 

Ponadto Wójt poinformował iż: 
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 GOK dostanie dofinansowanie na 5 imprez organizowanych na terenie gminy oraz na 

3 imprezy organizowane przez Urząd o łącznej wysokości prawie 270 000 zł, 

 w trakcie realizacji są następujący inwestycje: remont sali wiejskiej w Czechowie, 

Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Gralewie, promenada w Santoku, Muzeum 

Grodu Santok, kanalizacja w Lipkach Wielkich, remiza OSP w Lipkach Wielkich oraz 

budowa drogi rowerowej Santok – Stare Polichno, których łączna kwota wynosi 

14 140 000 zł, 

 trwa oczekiwanie na podpisanie umowy na budowę mariny, jest to przesuwane nie  

z winy Urzędu, 

 unieważniony został przetarg na budowę drogi rowerowej w Wawrowie na ul. Os. 

Bermudy, ponieważ najniższa oferta przewyższała kosztorys o 1 000 000 zł, 

 Wójt zaprosił wszystkich obecnych na: 

- gminny dzień dziecka, który odbędzie się 2 czerwca w Wawrowie, 

- „Janczewską 10”, która odbędzie się 3 czerwca, 

- „Dni Grodu Santok”, które odbędą się 8-10 czerwca. 

 

Radna Irena Furmańska podziękowała Wójtowi i Pani Dyrektor GOKu za pomoc  

w organizacji „Czechowskiej majówki” oraz Komendantowi za zapewnienie bezpieczeństwa.  

 

Ad. 5 porządku obrad 

Stanowisko do informacji z realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego 

gminy w tym ochrona przeciwpożarowa, działania Policji oraz Obrony Cywilnej.   

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do sprawozdania w zakresie Ochotniczych Straży 

Pożarnych. 

 

Treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Z-ca Komendanta Miejskiego PSP Grzegorz Rojek podziękował za zaproszenie na sesję  

i dodał, że chciałby się odnieść do stwierdzenia, które padło i dotyczyło szkolenia strażaków  

z kwalifikowanej pierwszej pomocy. Komenda organizuje szkolenia podstawowe 

dla strażaków, jednakże jedyne szkolenie, które nie jest nieodpłatne to szkolenie  

z kwalifikowanej  pierwszej pomocy, ponieważ w zakresie państwowego ratownictwa 

medycznego odpowiedzialny jest Wojewoda i każdy zorganizowany kurs musi zostać 

zgłoszony. Szkolenie mogłoby zostać zorganizowane, jednak koszt szkolenia dla jednej osoby 

wyniósłby około 500 zł, ponieważ Komenda w policji nie ma odpowiedniego wyposażenia 

medycznego i technicznego, a w komisji wydającej zaświadczenie o ukończeniu kursu musi 

być co najmniej dwóch lekarzy, którym trzeba zapłacić.    

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż co rok otrzymuje sprawozdanie z działalności OSP  

i należy powiedzieć, że jest duży postęp w działalności straży, a także w zabezpieczeniu 
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infrastrukturalnym i technicznym. Strażacy w każdej miejscowości pełnią role nie tylko 

merytoryczną, czyli tę zapisaną w statutach, ale także społeczną.  Radny w imieniu 

mieszkańców Gralewa podziękował strażakom  za duże zaangażowanie oraz Wójtowi i jego 

pracownikom za zwiększone wydatki na OSP. Radny ponad to stwierdził, iż sprawozdania  

z działalności poszczególnych jednostek gminnych przesłane w materiałach sesyjnych są zbyt 

szczegółowe i obszerne. 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Bezpieczeństwa Ireneusz Kucner przedstawił 

pozytywną opinię Komisji do sprawozdania w zakresie bezpieczeństwa w szkołach i na 

terenie całej gminy. 

 

Treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Komendant II Komisariatu Policji Mariusz Wojtuściszyn podziękował za zaproszenie na 

sesję oraz Radnej Irenie Furmańskiej za to, iż zauważono wkład policji w zabezpieczeniu 

imprezy w Czechowie. Ponad to Komendant oznajmił, że przygotował informację  

o wypadkach drogowych na terenie gminy w formie prezentacji multimedialnej i chętnie 

przyjedzie na Komisję, aby ją przedstawić jeżeli Radni wyrażą taką chęć. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z prośbą, o częstsze kontrole policyjne na  

ul. Klonowej w Czechowie. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do sprawozdania w zakresie Obrony Cywilnej.  

 

Treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedłożone sprawozdania. 

Rada w drodze głosowania przyjęła sprawozdania jednogłośnie 12 głosami za. 

  

Ad. 6 porządku obrad 

Stanowisko w sprawie sprawozdania z działalności FOPDHiZS za 2017r, w tym 

sprawozdanie finansowe oraz bilans Fundacji.  

 

Treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Tomasz Helicki 

przedstawił pozytywną opinię komisji do przedłożonego sprawozdania wypracowaną  

w drodze głosowania o wyniku: 2 za, 1 przeciw, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochamański przedstawił 

pozytywną opinię komisji do przedłożonego sprawozdania wypracowaną w drodze 

głosowania o wyniku: 4 za, 0 przeciw, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedłożone sprawozdanie. 

Rada w drodze głosowania przyjęła sprawozdanie głosami - 9 za, 1 przeciw, 1 wstrzymany,  

1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

 

Ad. 7 porządku obrad 

Stanowisko w sprawie sprawozdania z działalności OPS za 2017r., zawierające kwestię 

zasobów pomocy społecznej i wykorzystania środków finansowych oraz przedstawienie 

sytuacji bieżącej.  

 

Treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa Ireneusz Kucner przedstawił 

pozytywną opinię Komisji do przedłożonego sprawozdania. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedłożone sprawozdanie. 

Rada w drodze głosowania przyjęła sprawozdanie jednogłośnie 12 głosami za. 

 

Ad. 8 porządku obrad 

Stanowisko w sprawie sprawozdania z realizacji zadań w zakresie wpierania rodziny  

i rozwoju pieczy zastępczej oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie.  

 

Treść sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa Ireneusz Kucner przedstawił 

pozytywną opinię Komisji do przedłożonego sprawozdania. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż ze sprawozdania wyczytała, że asystent rodziny 

zajmuje się 15 rodzinami w trakcie 2-3 spotkań w tygodniu. W związku z Powyższym Radna 

zwróciła się z pytaniem, w jaki sposób asystent może pomóc tym rodzinom będąc sam. 

 

Pani Kierownik OPS Irena Dziubałtowska poinformowała, iż asystent rodziny zgodnie 

 z przepisami wskazanymi w sprawozdaniu nie ma możliwości, zajmować się mniejszą ilością 

rodzin, ponieważ zgodnie z przepisami potrzeba 15 rodzin, aby asystent mógł zostać 

zatrudniony na pełny etat. Ponad to w przypadku tych rodzin działania są wystarczające  

z uwagi na dokładny plan pracy z rodziną. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedłożone sprawozdanie. 

Rada w drodze głosowania przyjęła sprawozdanie jednogłośnie 12 głosami za. 

 

Ad. 9 porządku obrad 
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Stanowisko w sprawie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017r. oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii za 2017r. 

 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2017r. omówił Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych Mariusz Śpiewanek. 

 

Treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa Ireneusz Kucner przedstawił 

pozytywną opinię Komisji do przedłożonego sprawozdania. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedłożone sprawozdanie. 

Rada w drodze głosowania przyjęła sprawozdanie jednogłośnie 12 głosami za. 

 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017r. 

 omówił Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Mariusz Śpiewanek. 

 

Treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa Ireneusz Kucner przedstawił 

pozytywną opinię Komisji do przedłożonego sprawozdania. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedłożone sprawozdanie. 

Rada w drodze głosowania przyjęła sprawozdanie jednogłośnie 12 głosami za. 

 

Ad. 10 porządku obrad 

Stanowisko w sprawie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.  

 

Treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Skarbnik poinformował, iż w przedłożonym sprawozdaniu są błędy w wypłaconej kwocie  

– prawidłowa kwota to 169 885 zł, pomyłka jest również w tabeli w proponowanej kwocie 

dofinansowania oraz w kwocie dofinansowania, która została przyznana w pierwszym 

konkursie  dla klubu UKS Wawrów – prawidłowa kwota to 8 000 zł. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Damian Kochmański przedstawił 

pozytywną opinię komisji do przedłożonego sprawozdania. 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedłożone sprawozdanie ze zmianami. 

Rada w drodze głosowania przyjęła sprawozdanie ze zmianami głosami – 10 za, 0 przeciw,  

2 wstrzymane. 

 

Ad. 11 porządku obrad 

Uchwała w sprawie przyznania Medalu Gminy Santok dla Instytutu Etnologii i Archeologii 

Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.   

 

Uchwałę omówił Sekretarz Gminy. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Damian Kochmański przedstawił 

pozytywną opinię Komisji do uchwały. 

 

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 XLV/359/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 12 porządku obrad 

Uchwała w sprawie przyznania Medalu Gminy Santok dla Muzeum Lubuskiego im. Jana 

Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim.   

 

Uchwałę omówił Sekretarz Gminy. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Damian Kochmański przedstawił 

pozytywną opinię Komisji do uchwały. 

 

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 XLV/360/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 13 porządku obrad 
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Uchwała w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach 

publicznych.  

 

Uchwałę omówił Sekretarz, który poinformował, w  dniu 10 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił 

ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Znowelizowana ustawa o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  w art. 14 ust. 2a tejże ustawy stanowi,  

że zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem 

miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów. 

Jednocześnie, na podstawie dodanego art. 14 ust. 2b ustawy rada gminy może wprowadzić,  

w drodze uchwały, w określonym miejscu publicznym na terenie gminy, odstępstwo od 

zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego 

wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania 

alkoholizmowi, o której mowa w art. 2 ust. 1 i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa  

i porządku publicznego. W przedłożonej uchwale proponuje się czasowe odstępstwo od 

zakazu spożywania napojów alkoholowych na części terenu promenady zgodnie  

z załącznikiem.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do uchwały wyrażoną w drodze głosowania – 2 za,  

1 przeciw, 1 wstrzymany.    

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, iż ustawa o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi była nowelizowana kilka razy, natomiast od 2007 roku 

gmina Santok nie nowelizowała uchwały podjętej w 2007 roku. Ostatnia nowelizacja ustawy 

była w styczniu bieżącego roku, a gmina nadal nie odniosła się do nowych zapisów. Zgodnie 

z tą ustawą nie można wydawać cząstkowych uchwał, ponieważ zabrania tego ustawodawca. 

Rada gminy musi najpierw wypełnić obowiązek wynikający z art. 12 ustawy, czyli zgodnie  

z nim ustalić w drodze uchwały miejsca spożywania napojów alkoholowych dla ich 

poszczególnych rodzajów, maksymalną ilość zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych. Rada tych obowiązków nie spełniła. Zgodnie z ustawą wydawanie zezwoleń 

na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych nie może dotyczyć całego terenu 

określonego jako miejsce publiczne lecz musi to być wydzielony teren, brakuje również 

konsultacji z władzami sołectwa, a zgodnie z zatwierdzonym rzez Radę statutem sołectwa,  

z §6 to mieszkańcy powinni się wypowiedzieć, czy chcą mieć na terenie całej promenady 

odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych. Ponad to Ne ma na ten temat 

opinii Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

W przedłożonym projekcie uchwały jest powiedziane o odstępstwie od zakazu spożywania 

napojów alkoholowych, natomiast nie ma nic na temat tego, że będzie punkt sprzedaży 

alkoholu, czyli każdy będzie mógł przynieść alkohol i go spożywać w miejscu publicznym, 

gdzie są dzieci i gdzie mają prawo przyjść osoby, które nie chcą oglądać pijanych ludzi. 
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Radna uważa, że na czas imprezy można wydać zgodę w miejscu wyznaczonym, ale nie 

powinno to się odbywać na terenie całej promenady. 

 

Radny Tadeusz Boczula wyraził zdanie, że należałoby w uchwale ująć miejsca, w których 

odbywają się publiczne imprezy również w innych miejscowościach. 

 

Sekretarz poinformował, że art. 14 ust 2b mówi o tym, że Rada wyraża zgodę na odstąpienie 

od zakazu spożywania napojów alkoholowych, natomiast inne przepisy regulują kwestie 

związane ze sprzedażą alkoholu. Sekretarz oznajmił, iż zgadza się z Radną, że bezwzględnej 

regulacji wymagają kwestie inne określone w ustawie tj. kwestia ilości punktów sprzedaży 

oraz zasad.  Natomiast w związku ze zbliżającą się imprezą masową organizowaną na 

promenadzie w Santoku Sekretarz uważa, że należałoby uregulować podnoszone kwestię na 

wskazanym terenie.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że Sekretarz przytacza art. 14, a najpierw należy 

spojrzeć na art. 12, który mówi, że najpierw należy określić zasady, ustalić liczbę punktów,  

a następnie można odstępować od zakazu. Radna dodała, że na czas imprezy masowej można 

wydać zgodę na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu wyznaczonym, a nie 

na terenie całego placu,  Rada nie powinna dopasowywać uchwały do imprezy masowej.  

 

Radny Stanisław Tokarski poinformował, że temat poruszony przez Radną nie był 

rozpatrywany na posiedzeniu Komisji, ponieważ na Komisji Radna poruszyła tylko kwestię 

braku konsultacji z mieszkańcami Santoka. 

 

Radny Arkadiusz Witczak wyraził zdanie, iż wprowadzenie odstępstwa od zakazu 

spożywania napojów alkoholowych na terenie promenady w okresie letnim było by dobrym 

rozwiązaniem.  

 

Radny Radosław Wawrzyniak oznajmił, iż z tego co wynika z projektu uchwały to nie cała 

promenada będzie objęta odstępstwem, dlatego ktoś, kto nie będzie chciał patrzeć na osoby 

spożywające alkohol nie musi poruszać się po wyznaczonej części promenady. 

 

Sekretarz poinformował, iż Komisja Budżetu Gospodarki i Rolnictwa w dniu wczorajszym 

tj. 29 maja  zawnioskowała o poszerzenie terenu objętego odstępstwem na cały plac 

promenady. Sekretarz dodał, że jego rolą jako Urzędnika jest przygotowywać projekty  

dokumentów  z pełną starannością, jednak po to są Komisje, aby Radni mogli się zapoznać  

z dokumentami dokładnie, wnosić uwagi i zmieniać. Natomiast Sekretarz wyraził zdanie,  

że powinno być to wykonywane w pełnym poszanowaniu. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że prosi o wyjaśnienie jak ma się stwierdzenie 

Sekretarza, że dokumenty przygotowywane są z pełną starannością do tego, iż nie zostały 

przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami oraz nie ma opinii Komisji ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  w przedmiotowej sprawie. Radna dodała, że orzecznictwo 
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Sądowe wskazuje, iż brak konsultacji z mieszkańcami jest jednym z głównych powodów 

decyzji Sądu o anulowaniu takich uchwał.  

 

Pani Sołtys Irena Kucharska poinformowała, że przeprowadziła konsultacje z Rada Sołecką 

i Kołem Gospodyń Wiejskich w Santoku i wszyscy byli za tym, aby Rada Gminy  podjęła 

przedmiotową uchwałę.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

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

2 wstrzymujących.  

Obecnych na sesji 12 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XLV/361/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 14 porządku obrad 

Uchwała w sprawie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Santok na lata 2018-2032 – aktualizacja”.  

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do uchwały. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

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

0 wstrzymujących.  

Obecnych na sesji 12 radnych. (Radny Arkadiusz Witczak nie był obecny podczas 

głosowania). 

 

Tekst jednolity uchwały nr XLV/362/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę (godz. 11
55

). 

 

Po przerwie (godz. 12
10

) kontynuowano obrady zgodnie z porządkiem obrad. 

 

Ad. 15 porządku obrad 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sanok za rok 2018.   

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy przedstawiając zmiany w stosunku do projektu uchwały 

wysłanego Radnym w materiałach.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

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

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

0 przeciw, 0 wstrzymujących.  

Obecnych na sesji 12 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XLV/363/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 16 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 do uchwały. 

 

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 XLV/364/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 17 porządku obrad 

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.   

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do uchwały. 

 

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 XLV/365/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 18 porządku obrad 

Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący Rady poinformował, że do biura rady interpelacje nie wpłynęły. 
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Radny Arkadiusz Witczak poinformował, iż mieszkańcy Lipek Wielkich chcieliby się 

spotkać z Wójtem, aby porozmawiać o remoncie ul. Kościelnej. 

 

Wójt oznajmił, iż oczywiście spotka się z mieszkańcami.  

 

Ad. 19 porządku obrad 

Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących stałych 

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

 

Przewodniczący Rady przekazał następujące informacje: 

 wystosowano pismo wyjaśniające do mieszkanki Czechowa – pismo zostało wysłane 

Radnym drogą elektroniczną, 

 do wiadomości Biura Rady wpłynęło pismo dotyczące interpelacji Radnego Tomasza 

Skrobańskiego  – pismo zostało wysłane Radnym drogą elektroniczną, 

 do biura Rady wpłynęło pismo z LUW dotyczące zapisów w statucie gminy - pismo 

zostało wysłane Radnym drogą elektroniczną, 

 

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

 pełnił dyżury w Urzędzie Gminy dla mieszkańców w dniach 14, 21 i 28 maja, 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski złożył 

informację o działaniach w okresie międzysesyjnym w tym: 

 odbyło się posiedzenie Komisji, na którym poza bieżącymi projektami uchwał 

omówiono temat odpadów, które zalegają w „Wawrowie dolnym”.  

 

Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa Ireneusz Kucner złożył 

informację o działaniach w okresie międzysesyjnym w tym: 

 komisja odbyła posiedzenie 22 maja, na którym dodatkowo omówiono realizację 

programu 500+ na terenie gminy, 

 29 maja brał udział w posiedzeniu Komisji Oświaty. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański złożył 

informację o działaniach w okresie międzysesyjnym w tym: 

 komisja odbyła posiedzenie 29 maja 2018r., na którym zajmowała się opiniowaniem 

uchwał bieżących podejmowanych na sesji, 

 

Sołtys wsi Stare Polichno Waldemar Chabasiński oznajmił, iż ma zastrzeżenie do Radnego 

Stanisława Tokarskiego, który wypowiadając się na temat straży stwierdził, iż OSP najlepiej 

funkcjonuje w Lipkach Wielkich i w Janczewie, a Stare Polichno i Wawrów nie biorą udziału 

w akcjach. Sołtys poinformował, iż jednostka OSP w Starym Polichnie jest doposażona 

 ze środków funduszu sołeckiego i wyjeżdża do pożarów częściej niż OSP Lipki Wielkie. 

 

Radny Stanisław Tokarski oznajmił, iż Pan Sołtys prawdopodobnie źle zrozumiał jego 

wypowiedz, ponieważ on powiedział, iż Straż w Lipkach Wielkich i w Janczewie należą do 



14 

 

systemu krajowego i  muszą być najlepiej wyposażone i tak jest, natomiast Straż w Starym 

Polichnie funkcjonuje dobrze, a spośród jednostek takich jak Wawrów, Gralewo-Santok pod 

względem kadrowym, wyposażenia jak i działania funkcjonuje najlepiej.  

 

 

Sołtys wsi Jastrzębnik Pani Daria Skorupska wyraziła zdanie, iż ubolewa nad tym, że nie 

będzie remontu sali wiejskiej w Jastrzębniku, ale ma nadzieje, że pozostałe planowane 

inwestycje z funduszu sołeckiego zostaną zrealizowane, ponieważ do tej pory otrzymuje tylko 

informację, że jest szereg inwestycji w Santoki i w Czechowie i ma nadzieje, że karuzela na 

placu zabaw w Jastrzębniku nie zostanie zamontowana zimą tylko jeszcze latem.  

 

Sołtys wsi Płomykowo Grzegorz Jatczak zwrócił się z pytaniem, jak wygląda sytuacja  

ze spożywaniem napojów alkoholowych na salach wiejskich. 

 

Sekretarz poinformował, iż zgodnie z prawem zabrania się spożywania napojów 

alkoholowych w miejscach publicznych, a dzisiejsza uchwała reguluje jedynie kwestię 

promenady w Santoku. Natomiast należy się zastanowić jak te kwestie rozwiązać na terenie 

gminy.  

 

Radny Ireneusz Kucner opuścił obrady Sesji Rady Gminy (godz. 12
45

). 

 

Sołtys wsi Baranowice zwrócił się z pytaniem, czy będzie remontowana droga po drugiej 

stronie mostku w Baranowicach. 

 

Wójt poinformował, iż problem z tą drogą jest taki, że część tej drogi jest prywatna,  

ale pochyli się nad tematem.  

 

Ad. 20 porządku obrad 

Zamknięcie obrad XLV Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 12
55

 Przewodniczący Rady zamknął 

obrady XLV Sesji Rady Gminy Santok.  

 

 

 

     Protokolant                  Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

 Joanna Krystosik        Damian Kochmański 


