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Protokół XLIX/2018 

z XLIX Sesji Rady Gminy S a n t o k 

27 września 2018r. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Stanowisko do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018r. 

6. Stanowisko do informacji z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych planowanych na 

2018r. 

7. Stanowisko do informacji w sprawie działań Gminy Santok na rzecz ochrony zdrowia 

mieszkańców za rok 2017. 

8. Uchwała w sprawie wprowadzenia regulaminów sal wiejskich oraz przekazania 

Wójtowi Gminy Santok uprawnień w zakresie ustalania cen i opłat za korzystanie z sal 

wiejskich na terenie Gminy Santok. (projekt 1). 

9. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej oraz placowi w miejscowości 

Santok. (projekt 2). 

10. Uchwała w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań  i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego w Gminie Santok. (projekt 3). 

11. Uchwała w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy 

Santok. (projekt 4). 

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 5). 

13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2018. (projekt 

6). 

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 XLIX Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Ad. 1 porządku obrad 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.  

Otwarcia XLIX Sesji Rady Gminy Santok o godz. 10
15

 dokonał Przewodniczący Rady Gminy 

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

14 radnych. 

Lista obecności radnych i gości zaproszonych w załączniku do protokołu. 

 

http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_09/BIPF576494CF7ADADZ/pr_1.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_09/BIPF576494D29D8E5Z/pr_2.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_09/BIPF576494CE12BC6Z/pr_3.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_09/BIPF576494D128A0EZ/pr_4.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_09/BIPF576494D396831Z/pr_5.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_09/BIPF576494D39A1AZ/pr_6.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_09/BIPF576494D39A1AZ/pr_6.pdf


2 

 

Ad. 2 porządku obrad 

Ustalenie porządku obrad. 

 

Sekretarz zawnioskował w imieniu Wójta o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w 

sprawie wprowadzenia regulaminów sal wiejskich oraz przekazania Wójtowi Gminy Santok 

uprawnień w zakresie ustalania cen i opłat za korzystanie z sal wiejskich na terenie Gminy 

Santok. (projekt 1). 

 

Przewodniczący Rady poddał wniosek o wycofanie uchwały pod głosowania 

Rada poprzez głosowanie wycofała uchwałę z porządku obrad jednogłośnie 14 głosami 

za. 

 

Radny Arkadiusz Witczak zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad temat 

związanego z ogrodzeniem za salą wiejską w Lipkach Wielkich, które jest wykonane z 

ciężkich płyt betonowych, jest w bardzo złym stanie i zagraża bezpieczeństwu. 

 

Przewodniczący Rady oznajmił, iż temat zostanie podjęty pkt 13 porządku obrad tj. 

interpelacje i zapytania radnych. 

 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Stanowisko do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018r. 

6. Stanowisko do informacji z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych planowanych na 

2018r. 

7. Stanowisko do informacji w sprawie działań Gminy Santok na rzecz ochrony zdrowia 

mieszkańców za rok 2017.  

8. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej oraz placowi w miejscowości 

Santok. (projekt 2). 

9. Uchwała w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań  i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego w Gminie Santok. (projekt 3). 

10. Uchwała w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy 

Santok. (projekt 4). 

11. 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 5). 

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

 (projekt 6). 

13. Interpelacje i zapytania radnych. 

http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_09/BIPF576494CF7ADADZ/pr_1.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_09/BIPF576494D29D8E5Z/pr_2.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_09/BIPF576494CE12BC6Z/pr_3.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_09/BIPF576494D128A0EZ/pr_4.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_09/BIPF576494D396831Z/pr_5.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_09/BIPF576494D39A1AZ/pr_6.pdf
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14. Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących 

stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)   

i wolne wnioski. 

15. Zamknięcie obrad XLIX Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Rada Gminy przyjęła porządek obrad ze zmianami jednogłośnie – 14 głosami za. 

 

Ad. 3 porządku obrad 

Przyjęcie protokołu z XLVIII  Sesji Rady Gminy Santok 

 

Rada Gminy przyjęła protokół z XLVIII Sesji głosami – 13 za, 0 wstrzymujących, 1 

przeciw.  

 

Ad. 4 porządku obrad 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

 

Wójt złożył sprawozdanie w tym: 

 7 września – spotkanie w Mironicach, którego tematem było zwalczanie barszczu 

Sosnowskiego, 

 11 września – wizyta w Warszawie wraz z Panem Wawrzyńcem Zielińskim  

w związku z przyznaniem wyróżnienia w konkursie „sposób na sukces”,  

 15 września – odbyły się Igrzyska Sportowe Sołectw, 

 15 września – spotkanie w Janczewie, w którym brali udział goście z Niemiec w 

ramach programu organizowanego przez Urząd Marszałkowski, 

 21 września – udział w komisji rodziny, 

 27 września – udział w festynie z okazji zakończenia lata w Starym Polichnie. 

 

Ponadto Wójt poinformował iż: 

 gmina otrzyma dofinansowanie na budowę hali sportowej w Janczewie w kwocie 

574 000 zł, 

 18 października odbędzie się uroczyste zakończenie kadencji. 

 

Wójt oznajmił, iż jest mu przykro, że na potrzeby kampanii niektóre osoby mówią nieprawdę 

na jego temat, a mianowicie chodzi m.in. o kwestie umarzania podatków, o których mówi się 

w Wawrowie, a także Radna Irena Furmańska. Wójt poinformował, iż przez całą kadencje 

umorzył dwa duże podatki, co należy do Jego kompetencji, ponadto w razie wątpliwości 

sprawy związane z umarzaniem podatków może kontrolować komisja rewizyjna, a także 

odpowiednie służby, a pomawianie jest nie jest odpowiednie. Wójt poinformował,  

że wyciąganie tych spraw na potrzeby kampanii jest bardzo nieładne, a jest to ewidentnie 

takim działaniem, ponieważ pierwsze umorzenie dla Kółka Rolniczego miało miejsce 25 

lutego 2017 roku, gmina wydawała decyzję o ściągnięciu należności jednak SKO za każdym 

razem ją umarzało i przekazywało do ponownego rozpatrzenia, dlatego Wójt zadecydował  
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o umorzeniu,  natomiast drugie umorzenie, które dotyczyło jedynie jednej raty podatku dla 

firmy AEK w Wawrowie również było w 2017. Ponadto pewne osoby, które mają w tym 

określony cel sugerują, iż sprzedaż lokalu na ul. Szosowej nastąpiło w niewłaściwy sposób. 

Wójt omówił procedurę i odczytał fragment protokołu z Komisji Budżetowej, na której Radni 

omawiali uchwałę w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż Radny jest po to, aby pilnować interesu gminy 

 i jeżeli coś jest dla niej niejasne to miała obowiązek zapytać. Natomiast nieprawdą jest, że 

Komisja Budżetowa obradowała na temat umorzeń. Ponadto Radna poinformowała,  

iż Wójt ma prawo umorzyć podatek, jeżeli  zagrożona jest egzystencja wnioskodawcy Radna 

nie będzie wnikać, czy było to zasadne, dlatego nie rozumie dlaczego Wójt podnosi dany 

temat, ponieważ tylko winny się tłumaczy. 

 

Wójt wyraził zdanie, iż nie czuje się winny, ponieważ były to dwa umorzenia w ciągu całej 

kadencji, które były zasadne, a wywołał temat, ponieważ prosili go o to inni, gdyż robi się 

sensacje z tego, że Wójt coś ukrywa, co jest nieprawdą.  

 

Radny Tadeusz Boczula wyraził zdanie, że jest to przykra sytuacja, kiedy stawia się takie 

zarzuty Wójtowi, a wyciąganie tych spraw po takim czasie jest „obrzydliwym” działaniem 

jednego z kandydatów na Wójta, które nie sprzyja budowaniu integracji społeczeństwa 

gminy, a służy podziałowi. Radny uważa, że Wójt nie zasłużył sobie na takie traktowanie.   

 

 

Ad. 5 porządku obrad 

Stanowisko do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018r. 

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do przedłożonej informacji. 

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, iż na pytanie o plan zmierzający do poprawy 

ściągalności podatków i pomysł w jaki sposób zaprzestać wzrostu zadłużeń Skarbnik nie 

potrafił odpowiedzieć, co według Radnej jest niepokojące.  

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański przedstawił 

pozytywną opinię Komisji do przedłożonej informacji wypracowanej na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa.  

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż budżet na 2018 jest prorozwojowy i proinwestycyjny. 

Radny uważa, że niektóre inwestycje z pewnością przeniosą się w czasie i nie uda się ich 

zakończyć w 2018 roku. Realizacja dochodów za pierwsze półrocze jest dobra, jedynym 

niepokojącym zjawiskiem jest wpływ podatków od osób fizycznych, gdyż przez lata obecnej 
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kadencji dochody wzrosły o 3,5 mln zł, co jest podwojeniem dochodów z 2014 roku, Radny 

zastanawia się, czy wskazany wzrost już stanął, czy będzie postępował, ponieważ jest to 

bardzo istotne w kontekście następnych lat. Radny dodał, iż analizował możliwości 

polepszenia ściągalności podatków, analizując również propozycje Radnej Ireny Furmańskiej 

i stwierdził, że nie ma dobrego rozwiązania i nie będzie, ponieważ nie ma innych możliwości 

poza formalno-prawnym działaniem na poprawę ściągalności, a zaległości są te same od 

wielu lat.   

 

Przewodniczący Rady poddał przedłożoną informację pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy przyjęła przedłożoną informację głosami: 14 za uchwałą, 

0 przeciw, 0 wstrzymujących.  

Obecnych na sesji 14 radnych.  

 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 6 porządku obrad 

Stanowisko do informacji z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych planowanych na 2018r. 

 

Informację omówił Wójt. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do przedłożonej informacji. 

 

Radny Tadeusz Boczula wyraził zdanie, iż Wójt przedstawiając zakres realizowanych 

inwestycji zrobił to bardzo spokojnie, a jest to ogromnym sukcesem. Radny wyraził słowa 

uznania dla Wójta za zaproponowanie budżetu w takim kształcie, czyli narzucenie sobie  

i swoich współpracowników ogromu pracy. Wójt zrealizował inwestycje, które latami będą 

przypominać jego 4 letnią działalność na rzecz gminy.  Radny oznajmił, iż rozmawiając  

z mieszkańcami słyszy obawy o to, iż gmina jest mocno zadłużona i stara się tłumaczyć, że 

jest to skutkiem planowanych i zrealizowanych inwestycji i pomimo, że obciążenie dla gminy 

w przyszłych latach będzie duże to, gdyby nie podjęto tych działań to należałoby zarzucić 

włodarzom, że nie skorzystali ze środków unijnych, które w tym czasie się pojawiły. Budżet 

w całości będzie oceniać nowa Radna, dlatego Radny już dziś gratuluje Wójtowi.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż Wójt odniósł jeszcze jedne sukces, gdyż z pesymisty 

w stosunku do przedstawionego przez Wójta planu inwestycyjnego  Radnego Tadeusza 

Boczuli uczynił optymistę, Radna dodała, że także jest zadowolona z działalności Wójta. 

 

Wójt podziękował za słowa uznania Radnemu Tadeuszowi Boczuli oraz Radnej Irenie 

Furmańskiej, jednak uważa, że wszyscy zasługują na gratulacje, ponieważ Wójt przedstawia 

plan, ale zatwierdza go Rada gminy.  
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Skarbnik poinformował, iż zakończono procedurę pozyskania kredytu długoterminowego i 

24 września podpisana została umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Region Lubuski  

w Zielonej Górze. Skarbnik dodał, że dzięki wcześniej prowadzonym rozmowom odnośnie 

finansowania inwestycji gminnych zdecydowano się na zaciągnięcie kredytu i była to według 

Skarbnika słuszna decyzja, gdyż gmina uzyskała jedno z najniższych oprocentowań kredytu 

w całym kraju i wynosi ono 2,33%. Skarbnik odniósł się do wypowiedzi Radnej Ireny 

Furmańskiej dotyczącej ściągania należności i umorzeń i poinformował, że Radna 

wymieszała oba tematy i skwitowała całą rozmowę na dany temat z komisji budżetowej tak, 

aby racja była po jej stronie, ale nie odzwierciedla to w pełni dyskusji, która miała miejsce.    

 

Przewodniczący Rady poddał przedłożoną informację pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy przyjęła przedłożoną informację głosami: 14 za uchwałą, 

0 przeciw, 0 wstrzymujących.  

Obecnych na sesji 14 radnych.  

 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 7 porządku obrad 

Stanowisko do informacji w sprawie działań Gminy Santok na rzecz ochrony zdrowia 

mieszkańców za rok 2017.  

 

Informację omówił Sekretarz.  

 

Przewodniczący Rady poddał przedłożoną informację pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy przyjęła przedłożoną informację głosami: 13 za uchwałą, 

0 przeciw, 0 wstrzymujących.  

Obecnych na sesji 14 radnych (podczas głosowania nieobecny był Radny Tomasz 

Skrobański). 

 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8 porządku obrad 

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej oraz placowi w miejscowości 

Santok. 

 

Uchwałę omówiła Z-ca Kierownika RGKROŚ Pani Katarzyna Kokocińska, która 

poinformowała, że Sołtys wraz z mieszkańcami wsi Santok wystąpili do Rady Gminy Santok 

z inicjatywą nadania nazwy „Promenada Jana Pawła II” terenowi komunalnemu położonemu 

nad rzekami Notecią i Wartą w Santoku, stanowiącym działki o numerach geodezyjnych 620, 

621, 622, 614/2, 616/2, 617/2, 618/4 i 619/3 w obrębie geodezyjnym Santok. Na 

przedmiotowych działkach zlokalizowany jest plac rekreacyjny oraz droga wewnętrzna. 

Decyzją Rady Gminy Santok powyższa inicjatywa została poddana konsultacjom 

społecznym, które przeprowadzono w trakcie zebrania wiejskiego w dniu 21 czerwca 2018 r. 



7 

 

W trakcie zebrania mieszkańcy wsi Santok podjęli uchwałę pozytywnie opiniującą inicjatywę 

nadania nazwy „Promenada Jana Pawła II” placowi i drodze wewnętrznej.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do uchwały. 

 

Radny Jerzy Stępień wyraził zdanie, iż spełniono wszystkie warunki, gdyż na początku 

inicjatywy zebrano ok 140 podpisów, następnie Komisja Budżetu wstępnie pozytywnie 

zaopiniowała uchwałę, ale poprosiła o konsultacje z mieszkańcami sołectwa, co miało 

miejsce. Radny dodał, że będzie to pierwsza promenada w kraju, która będzie nosiła nazwę 

„Promenada Jana Pawła II”. Radny uważa, że inicjatywa jest zasadna, ponieważ na placu 

promenady jest pomnik, gdyż konstrukcja umieszczona na placu została ufundowana przez 

mieszkańców gminy na czas pobytu Jana Pawła II w 1997 roku w Gorzowie Wlkp. i 

sprowadzona z powrotem do Santoka.  

 

Radny Radosław Wawrzyniak poinformował, iż jego odczucie prywatne jest takie, że 

nazwiskiem jednego z Największych Polakiem nie powinno się „wycierać” promenad z 

szantami, ogniskami i imprezami.  

 

Radny Tadeusz Boczula wyraził zdanie, iż popiera swojego przedmówce i namawia 

Radnych do nieprzyjmowania przedmiotowej uchwały, gdyż promenada jest miejscem 

służącym nie tylko mieszkańcom Santoka, ale mieszkańcom całej gminy. Jest to miejsce 

wykorzystywane w celach rozrywkowych, a nie powinno mieć to miejsca na placach, które sa 

nazywane imieniem Świętego Jana Pawła II. Radny dodał, że wypowiedz Radnego Jerzego 

Stępnia dotycząca składania się mieszkańców na kopułę jest wyolbrzymieniem, ponieważ 

kopuła była wykonana ze środków Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi 

Santockiej.  

 

Radny Jerzy Stępień wyraził zdanie, że jeżeli ktoś zna życiorys i historię Jana Pawła II to 

wie, że On nie obraziłby się za takie działanie, ponieważ ogniska i zabawy nie były mu obce.  

Ponadto w Polsce funkcjonują place im. Jana Pawła II i również są wykorzystywane do celów 

rozrywkowych.  

 

Wójt oznajmił, iż wypowiada się jako mieszkaniec Santoka i uważa, że miejsce jest na tyle 

piękne, że w żaden sposób nie będzie uwłaczać takiej osobistości, a imprez o charakterze 

rozrywkowym na promenadzie jest bardzo mało i są to imprezy kulturalne i spokojne.  

 

Radny Arkadiusz Witczak oznajmił, iż należy uszanować wolę mieszkańców Santoka i nie 

uważa, że miejsce uwłacza postaci, którą był Jan Paweł II. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 9 za uchwałą, 2 przeciw, 3 

wstrzymujące.  
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Obecnych na sesji 14 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XLIX/386/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący ogłosił przerwę  (godz. 11
50

). 

 

Po przerwie (godz.12
05

) kontynuowano obrady zgodnie z porządkiem obrad.  

 

Ad. 9 porządku obrad 

Uchwała w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań  i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego w Gminie Santok. 

 

Uchwałę omówił Pan Marek Konikowski, który poinformował, że ocena aktualności 

studium uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wynika z art. 

32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i powinna zostać wykonana 

zgodnie z zapisem ustawy raz na kadencję danej Rady Gminy. Pomimo iż do tej pory Urząd 

Wojewódzki nie zwracał uwagi na ocenę, to od 1 stycznia 2018 sytuacja jest taka, że jeżeli 

gmina nie dokona oceny aktualności planu jaki i studium to wszelkie sprawy dotyczące 

planowania przestrzennego w zakresie ustalania projektów studium, zmiany studium, 

ewentualnego zatwierdzenia planów miejscowych lub ich zmian będą odrzucane z uwagi na 

to, że zgodnie z ustawą taka ocena jest wymagana. Na terenie gminy wykonanych jest 28 

planów miejscowych z tym, że część z nich jest jeszcze wykonana zgodnie z ustawą z 1996. 

Nie wszystkie elementy zarówno w planach miejscowych przed wprowadzeniem nowej 

ustawy jak i początkowe plany miejscowe po tej ustawie, mają już zapisy, które obowiązują 

zgodnie z nową ustawą, zwłaszcza wprowadzoną w 2015 roku. Nowa ustawa spowodowała 

to, że wykonanie podstawowego dokumentu dla kształtowania kierunków rozwojowych 

gminy, powinna uwzględniać analizy zarówno przestrzenne jak i procentowe wyliczenia 

zapotrzebowania poszczególnych terenów na poszczególne funkcję w zależności od tego, 

jakie kierunki gmina przyjmuje w danym terenie i te elementy powinny być rozpatrywane na 

podstawie już zaistniałych faktów w przestrzeni i tych, które gmina proponuje wprowadzić 

jako kierunki rozwojowe na przestrzeni kilkunastu lat. Założeniem nowej ustawy jest to żeby 

spowodować w tych miejscach elementy planu miejscowego, w których gospodarka 

przestrzenna będzie prowadzona racjonalnie i umożliwi wykonanie wszystkich zbrojeń 

terenu, tak żeby miejsca wyznaczone w planie były również zabezpieczone pod względem 

możliwości wykonania infrastruktury technicznej towarzyszącej inwestycji każdego typu. 

Architekt oznajmił, iż o gminie można powiedzieć, że dzieli się ona na dwa obszary – 

wschodni i zachodni. Na obszarze wschodnim nie ma planów miejscowych, ani zbyt dużo 

wydanych decyzji o warunkach zabudowy kształtujących elementy o zagospodarowaniu 

przestrzennym w momencie, kiedy na danym terenie nie obowiązuje plan miejscowy i według 

architekta nie ma potrzeby, aby na tych terenach finansować rozstrzygnięcia planistyczne. 

Natomiast są miejscowości takie jak np. Wawrów, w których ze względu na zainteresowanie 

mieszkańców rynkiem inwestycyjnym jak i sposób przeznaczenia tych terenów w obszarach 
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chronionych, sporządzenie planów miejscowych, które uporządkowałyby zagospodarowanie 

terenów jak i wygląd obiektów jest zasadne. Wnioski z oceny wymienione są w uchwale i są 

to elementy, które powinny być w dalszej perspektywie wdrożone.   

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do uchwały. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż architekt przedstawił dokument Wójtowi i Radna 

chciałaby wiedzieć jakie jest w tej sprawie stanowisko Wójta do oceny i w jakim stopniu 

obecnie obowiązujące studium należy zmienić oraz jakie są kierunki i cele wizji rozwoju 

gminy, ponieważ opinii Wójta w tym temacie nie ma i należy zauważyć, że Architekt 

przedstawił swoją ocenę, a brakuje opinii Wójta w zakresie, czy sporządzona ocena jest dla 

gminy adekwatna do zmian i czy na podstawie oceny Wójt ma wizję rozwoju gminy. Ocena 

od Architekta przedłożona była komisji budżetu, która zaopiniowała pozytywnie (Radna Irena 

Furmańska była przeciwko).  Radna poprosiła, aby Radni wzięli pod uwagę, że za 3 tygodnie 

będzie nowy Wójt i nowa Rada Gminy i czy przedstawienie oceny sporządzonej przez 

architekta i zaopiniowanie jej pozytywnie nie spowoduje, że nowy Wójt i nowa Rada stanie 

przed faktem, że aby swoją wizję zrealizować to musi najpierw anulować uchwałę z dnia 

dzisiejszego, jeżeli zostanie podjęta.   

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski oznajmił, 

że wizję kierunku rozwoju gminy będzie określał nowy plan. 

 

Architekt Marek Konikowski dodał, że ocena ma za zadanie określić, czy są potrzeby zmian 

w obecnych przepisach obowiązujących dla gminy i jeżeli wniosek Rady jest taki, aby 

dokonać zmian to należy zacząć od obowiązującego studium uwarunkowań  

i zagospodarowania przestrzennego, ponieważ w studium znajduje się kwestia rozstrzygnięcia 

w jakich kierunkach rozwojowych ma iść gmina i na podstawie tych rozstrzygnięć Rada 

będzie określała w którym kierunku gmina ma się rozwijać i zagospodarowywać. Ocena nie 

jest po to, aby nakreślić wizję, a jedynie określenia, czy aktualnie obowiązujące dokumenty są 

nadal ważne, czy należałoby w nich wprowadzić zmiany.  

 

Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, iż Architekt jest osobą, która opracowała ocenę, 

ale nie jest Wójtem, a to Wójt na podstawie danej oceny podejmuje decyzję, czy ma być 

opracowane nowe studium, w jakim zakresie i tej oceny brakuje, a powinna ona stanąć na 

radzie.    

 

Architekt Marek Konikowski poinformował, iż ocena przedłożona Radzie jest oceną stanu 

faktycznego, natomiast elementy rozwojowe należą do Wójta.  

 

Wójt wyraził zdanie, iż Pan Marek Konikowski odpowiedział już na pytanie Radnej, 

ponieważ w dniu dzisiejszym nie rozstrzyga się o wizji gminy, a jedynie o tym czy studium 

jest aktualne, czy należy je zmienić.  
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Sekretarz poinformował, że projekt uchwały przedkłada Wójt, co uczynił i nie wykonałby tej 

czynności, gdyby uważał, że nie jest właściwa. Sekretarz uważa, że to jest wręcz ukłon w 

stosunku do przyszłej Rady, ponieważ Radni dokonują oceny i określają technicznie, czy 

aktualnie obowiązujące dokumenty w postaci planów i studium uwarunkowań wymagają 

zmian. Przedłożona uchwała stanowi, iż dokumenty wymagają zmian i to daje podstawę 

nowej Radzie i nowemu Wójtowi do określenia wizji rozwoju.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę ze zmianą pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę ze zmianą głosami: 12 za uchwałą, 1 

przeciw, 1 wstrzymujący.  

Obecnych na sesji 14 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XLIX/387/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 10  porządku obrad 

Uchwała w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Santok.  

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak odczytując 

uzasadnienie uchwały oraz poinformowała, że uchwała została przedłożona do zaopiniowania 

Komisji Oświaty Kultury i Sportu oraz Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa, a także 

Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa i poinformowała, że na wniosek Komisji dokonano 

następujących zmian: w załączniku nr 3, po pkt 3 dopisano pkt 4 „liczba dzieci zamieszkałych 

na terenie gminy Santok”, w załączniku nr 5 kolumna 5 otrzymała brzmienie „liczba dzieci 

zamieszkałych na terenie gminy Santok faktycznie objętych opieką w danym miesiącu”. 

Zaproponowano dotacje w wysokości 100 zł dla każdego dziecka z terenu gminy Santok. 

Kierownik CUW dodała, że otrzymała deklarację od właściciela Klubiku Dziecięcego, iż 

będzie ona zmniejszać czesne rodzicom z terenu gminy o kwotę 100 zł.  

 

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. 

 

Radny Jerzy Stępień poinformował, iż był za podjęciem uchwały na Komisji Budżetu, 

jednak miał odmienne zdanie dotyczące kwoty dofinansowania, ponieważ uważa, że 100 zł 

jest małą kwotą tym bardziej, że w Klubie dziecięcym są również dzieci z Gorzowa Wlkp., 

gdzie miasto dopłaca 200 zł i według Radnego kwota ta powinna być adekwatna i zwiększona 

do 200 zł.  
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Przewodniczący Rady poinformował, iż temat był poruszany na Komisji oświaty i uzyskano 

informację, że dzieci z Gorzowa Wlkp. nie odstaną dofinansowania bez podpisanego 

porozumienia. Przewodniczący wyraził zdanie, iż kwota jest adekwatna do możliwości 

budżetu i nic nie stoi na przeszkodzie, aby tę kwotę kiedyś zwiększyć.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę ze zmianą pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę ze zmianą głosami: 13 za uchwałą, 0 

przeciw, 1 wstrzymujący.  

Obecnych na sesji 14 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XLIX/388/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 11 porządku obrad 

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.  

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak. 

 

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 ze zmianą pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę ze zmianą głosami: 14 za uchwałą, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących.  

Obecnych na sesji 14 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XLIX/389/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 13 porządku obrad 

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

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił pozytywną opinię Komisji do uchwały. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  
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W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 14 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących.  

Obecnych na sesji 14 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr XLIX/390/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 13 porządku obrad 

Interpelacje i zapytania radnych. 

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

 

Radny Arkadiusz Witczak oznajmił, iż dnia 26.09.2018r. w Lipkach Wielkich odbyło się 

zebranie wiejskie, którego tematem było rozdysponowanie funduszu sołeckiego, mieszkańcy 

m.in. zgłosili, że na terenie należącym do gminy za salą wiejską jest ogrodzenie z dwóch 

stron z ciężkich płyt betonowych, które jest w bardzo złym stanie, co zagraża bezpieczeństwu, 

dlatego należy podjąć natychmiastowe działania w calu usunięcia zagrożenia. Według 

Radnego koszt materiałów nowego ogrodzenia to ok. 5 000 zł, więc nie są to duże pieniądze, 

dlatego należy się tym tematem zająć.  

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Budżetu omawiany był 

temat tablicy upamiętniającej Pana Franciszka Manieckiego, o którą wnioskował sołtys wsi 

Stare Polichno Waldemar Chabasiński i zwróciła się z pytaniem, co dalej dzieje się w tej 

sprawie.  

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż ze względu na suszę, która występowała, była bardzo 

mała aktywność rozgarniarek i maszyn budowlanych, które poprawiały drogi gruntowe, 

jednak przed zimą należałoby poprawić stan dróg tym bardziej, że w budżecie są środki na to 

zadanie.  

 

Wójt odniósł się do wypowiedzi Radnego Arkadiusza Witczaka i stwierdził, iż nie miał 

wcześniej informacji, że ogrodzenie jest w takim złym stanie i wyśle kompetentne osoby, aby 

sprawdziły, czy występuje tam zagrożenie bezpieczeństwa i jeżeli tak jest to w pierwszej 

kolejności zostanie to zdemontowane. Wójt oznajmił, iż w sprawie równania dróg odbyło się  

w dniu dzisiejszym spotkanie  z wykonawcą i uzgodniono już harmonogram równania dróg 

gminnych.  

 

Radny Ireneusz Kucner odniósł się do pytania Radnej Ireny Furmańskiej i poinformował, że 

Rada Sołecka wspólnie z Fundacją „Pomocna Dłoń” uzgodnili, że nie będzie tablicy 

upamiętniającej na budynku sali wiejskiej w Starym Polichnie, a zostanie postawiony obelisk, 

który zostanie odsłonięty w październiku.  

 

Sołtys Wsi Baranowice Paweł Bartczak oznajmił, iż prosił o wyjaśnienie sytuacji związanej 

z umorzeniami, co Wójt uczynił na dzisiejszej sesji i wyjaśnienie to w jego ocenie jest 
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przejrzyste i zasadne, dlatego uważa, że stwierdzenie Radnej Ireny Furmańskiej, że tylko 

winny się tłumaczy było nieładnym osądem.  

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, iż zapytała Wójta o tę kwestie, a nie składała 

zarzuty, po drugie Radna stwierdziła, że temat nie stanął na posiedzenie Komisji Budżetu tym 

bardziej miała prawo zapytać i poprosiła Sołtysa o wstrzymanie się od takich komentarzy.  

 

Ad. 14 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 10, 17, 24 września, 

 24 września – udział w zebraniu wiejskim w Janczewie, 

 

Ponadto Przewodniczący poinformował, iż 27 września  do biura Rady wpłynęła uchwała 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, które stwierdziło nieistotne 

naruszenie prawa  polegające na niepowołaniu w podstawie prawnej pkt 6 art. 212 ust. 1 

ustawy z dnia 7 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – treść uchwały stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski złożył 

informację o działaniach w okresie międzysesyjnym w tym: 

 odbyło się posiedzenie Komisji dnia 20 i 25 września,  na których opiniowano 6 

projektów uchwał, informację z wykonania budżetu za I półrocze, informację o 

realizacji zobowiązań podatkowych i ich ściągalności, informację o realizowanych 

inwestycjach oraz informację o funkcjonowaniu placówek oświatowych za I półrocze. 

  

 

Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa Ireneusz Kucner złożył 

informację o działaniach w okresie międzysesyjnym w tym: 

 10 września – udział w zebraniu wiejskim w Starym Polichnie, 

 12 września – posiedzenie Komisji, na którym omawiano podsumowanie wakacji 

organizowanych przez GOK i Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz informację o dowożeniu dzieci do szkół,  

 15 września – udział w igrzyskach sportowych sołectw, 

 21 września – posiedzenie Komisji na którym omawiano informację z działalności 

OPS za I półrocze oraz informację o dożywianiu dzieci w szkołach,  

 24 września – wspólne posiedzenie z Komisją Oświaty na którym byli Dyrektorzy 

szkół i przedszkoli oraz omawiano informację z wykonaniu budżetu za I półrocze. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański złożył 

informację o działaniach w okresie międzysesyjnym w tym: 
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 zgodnie z zapytaniem na poprzedniej sesji przedstawił potrzeby placówek 

oświatowych stwierdzony na komisji objazdowej odczytując treść protokołu z 

posiedzenia wspólnego wraz z Komisją Rodziny z dnia 30 sierpnia 2018r. 

 

Ad. 16 porządku obrad 

Zamknięcie obrad XLIX Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 13
25

 Przewodniczący Rady zamknął 

obrady XLIX Sesji Rady Gminy Santok.  

 

 

 

Protokolant                   Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

 Joanna Krystosik        Damian Kochmański 

 

 

 

 


