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Protokół XLVII/2018 

z XLVII Sesji Rady Gminy S a n t o k 

23 sierpnia 2018r. 

(Sesja zwołana na wniosek Wójta) 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków  

i klubów dziecięcych (projekt 1) 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Lubuskiego realizacji zadania 

pn.: „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Santok - Stare Polichno w ramach 

przebudowy drogi wojewódzkiej nr 158” (projekt 2) 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2018. 

(projekt 3) 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Zamknięcie obrad. 

Ad. 1 porządku obrad 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.  

Otwarcia XLVII Sesji Rady Gminy Santok o godz. 10
10

 dokonał Przewodniczący Rady 

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

wynosi 9 Radnych. 

Lista obecności radnych i gości zaproszonych w załączniku do protokołu (w trakcie sesji 

podczas omawiania punktu 3 do obrad dołączył Radny Tomasz Skrobański) 

 

Ad. 2 porządku obrad 

Przedstawienie porządku obrad. 

Rada Gminy przyjęła porządek obrad jednogłośnie – 9 głosami za. 

 

Ad. 3 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków  

i klubów dziecięcych. 

 

Projekt uchwały omówiła Pani Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak, która 

poinformowała, iż uchwała została przedłożona, ponieważ w Wawrowie powstaje 

niepubliczna placówka, która będzie oferować opiekę nad dziećmi do lat 3 i jest to „Klub 

Malucha”, aby placówka mogła funkcjonować, musi zostać wpisana do rejestru i według 

wymogów, za wpisanie do rejestru musi być pobrana opłata, której wysokość ustala Rada 

Gminy. W uchwale zaproponowano kwotę 150 zł, ponieważ maksymalna stawka to 1000 zł, a 

nie ma określonej stawki minimalnej, zaproponowano tę kwotę sugerując się stawkami, które 

funkcjonują w innych  gminach.   
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Radny Tomasz Skrobański dołączył do obrad sesji (godz. 10
10

). Od tego momentu w sesji 

uczestniczyło 10 Radnych. 

 

Radny Stanisław Tokarski zwrócił się z pytaniem, ile dokumentów Urząd musi wytworzyć, 

aby zarejestrować żłobek. 

 

Pani Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak udzieliła odpowiedzi, że musi być 

pozytywna opinia Wójta dotycząca prowadzenia takiej działalności oraz wpis do rejestru. 

 

Radny Stanisław Tokarski wyraził zdanie, iż proponowana kwota nie jest adekwatna do 

procedury tego postępowania.  

 

Pani Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak poinformowała, iż jest to tylko 

propozycja, którą Radni wedle uznania mogą zmienić. 

 

Przewodniczący Rady oznajmił, iż należy wziąć pod uwagę, ze jest to pierwsza tego typu 

placówka na terenie gminy i uważa ze nie należy zniechęcać zainteresowanych wysokością 

opłaty za wpis do rejestru.  

 

Radny Tadeusz Boczula wyraził zdanie, iż Rada nie powinna uchwalać takich niskich 

stawek, ponieważ należy zachować szacunek do dokumentu i proponuje kwotę 500 zł. 

 

Radna Irena Furmanska oznajmiła, iż jest za wnioskiem Przewodniczącego Rady i uważa, 

że należy zachęcać zainteresowanych. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 7 za uchwałą,  

2 przeciw, 1 wstrzymujący.  

Obecnych na sesji 10 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XLVII/374/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 4 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Lubuskiego realizacji zadania pn.: 

„Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Santok - Stare Polichno w ramach przebudowy 

drogi wojewódzkiej nr 158”. 

 

Uchwałę omówił Kierownik RRG Krzysztof Karwatowicz, który poinformował, iż w 

związku z oczekiwaniami Urzędu Marszałkowskiego, pomimo udzielonej wcześniej zgody na 

dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, należy uzupełnić to o przejęcie zarządu 

nad drogą, w związku z tym, iż na gminie będą ciążyły obowiązki wynikające z przyznania 

dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w kwocie 1 500 000 

zł, które związane są z tym, że  przez okres 5 lat od zamknięcia dofinansowania droga musi 
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być utrzymana w takim stanie w jakim została sfinansowana. W związku z powyższym 

Zarząd Dróg Wojewódzkich (dalej jako ZDW) wystąpił o to, aby Rada Gminy poprzez 

uchwałę wyraziła zgodę na podpisanie porozumienia.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy nie można było wystąpić o zgodę do 

Radnych przed podjęciem prac. 

 

Kierownik RRG Krzysztof Karwatowicz udzielił odpowiedzi, iż gmina posiadała zgodę na 

podjęcie prac w związku z tym, iż wystąpiono o zgodę na dysponowanie nieruchomością na 

cele budowlane oraz uzyskano ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubuskiego zgodę na przyznanie dofinansowania  na zadanie polegające na budowie ścieżki, 

natomiast przedmiotowe oczekiwanie ZDW jako administratora wynika z kwestii 

zarządzania.  

 

Wójt dodał, że wniosek ZDW wpłynął do Urzędu niedawno, dlatego uchwała została 

przedłożona, dopiero na obecnej sesji.  

 

Radny Stanisław Tokarski zwrócił się z pytaniem, skąd wyniknęła  taka sytuacja, ponieważ 

Radni podejmując uchwałę dotyczącą dofinansowania tego zadania  nie mieli wiedzy, że takie 

porozumienie będzie potrzebne.  

 

Kierownik RRG Krzysztof Karwatowicz gmina zdeklarowała wobec Urzędu 

Marszałkowskiego administrowanie i opiekowanie się ścieżką, ponieważ umowa o 

dofinansowanie projektu jest umową, na podstawie której z jednej strony idą pieniądze, a z 

drugiej musi być zobowiązanie wykonania określonego zadania za te środki oraz utrzymania 

go we właściwym stanie. Porozumienie wynika z wniosku i oczekiwania ZDW.  

 

Skarbnik dodał, iż zgodnie z ustawą o drogach publicznych budowa ścieżek rowerowych 

wzdłuż dróg wojewódzkich jest zadaniem ZDW, a jeżeli buduje ją gmina to musi ona 

podpisać przedmiotowe porozumienie.  

 

Wójt oznajmił, iż takie samo porozumienie będzie dotyczyło ścieżki rowerowej w 

Wawrowie.  

 

Radny Tomasz Skrobański wyraził zdanie, iż dyskusja nie jest zasadna, ponieważ Radni 

podjęli uchwałę o realizacji zadania polegającego na budowie przedmiotowej  ścieżki, które 

jest realizowane, a porozumienie jest jedynie formalnością, którą należy dopełnić.  

 

Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, iż dyskusja jest zasadna, ponieważ Radni 

wcześniej nie posiadali wiedzy o konieczności podpisania takiego porozumienia.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  
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W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 9 za uchwałą,  

0 przeciw, 1 wstrzymujący.  

Obecnych na sesji 10 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XLVII/375/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 5 porządku obrad 

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

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy. 

 

Radny Stanisław Tokarski oznajmił, iż po zmianach w budżecie wynika, że budowa ścieżki 

w Wawrowie będzie kosztowała 3 000 000 zł. 

 

Skarbnik udzielił odpowiedzi, że w załączniku nr 2 nie ma rozbicia wydatków na zadania 

 i w tych 3 000 000 zł mieszczą się następujące zadania: budowa ścieżki rowerowej Santok-

Stare Polichno, budowa ścieżki rowerowej Wawrów os. Bermudy, przebudowa promenady, 

rewitalizacja grodziska oraz budowa mariny.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, ile środków zostanie przeznaczonych  

na budowę  mariny.  

 

Skarbnik udzielił odpowiedzi, iż na rok 2018 na marinę zaplanowane są środki w wysokości 

około 200 000 zł.   

 

Radny Stanisław Tokarski zwrócił się z pytaniem, dlaczego w dziale 926 obiekty sportowe 

zmniejszono wydatki o 652 000 zł 

 

Skarbnik udzielił odpowiedzi, iż w tym dziale zabezpieczone są środki na budowę hali 

sportowej w Janczewie. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę ze zmianą pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę ze zmianą głosami: 10 za uchwałą,  

0 przeciw, 0 wstrzymujących.  

Obecnych na sesji 10 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XLVII/376/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 6 porządku obrad 

Interpelacje i zapytania radnych. 
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Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż wstrzymała się od głosu przy podejmowaniu 

uchwały  w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów 

dziecięcych, ponieważ nie wie na jakiej podstawie  wskazana została  kwota 150 zł. 

 

Wójt oznajmił, iż uważa, że była to średnia ze stawek obowiązujących w innych podobnych 

wielkościowo gminach.  

Ad. 7 porządku obrad 

Zamknięcie obrad. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 10
50

 Przewodniczący Rady zamknął 

obrady XLVII Sesji Rady Gminy Santok.  

 

 

 

 Protokolant                   Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

 Joanna Krystosik        Damian Kochmański 

 

 

 


