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1. Wstęp. 

 

Podstawą prawną dla opracowania Raportu o stanie gminy jest Art. 28aa. Ustawy o 

samorządzie gminnym, zgodnie z którym, Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia 

Radzie Gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta 

w roku poprzednim, w szczególności realizację: 

- polityk,  

- programów, 

- strategii, 

- uchwał rady gminy, oraz 

- budżetu obywatelskiego. 

 

Niniejszy Raport o stanie gminy spełnia powyższe wymagania, ale intencją 

Wójta Gminy Santok było wykorzystanie go jako ważnego narzędzia przydatnego nie 

tylko do oceny bieżącej sytuacji Gminy Santok, ale także programowania jej 

społeczno-gospodarczego rozwoju. 

Z tego też względu treść Raportu o stanie gminy rozszerzono m.in. o analizę 

porównawczą z gminami stanowiącymi grupę odniesienia, z wykorzystaniem danych 

gromadzonych w ramach systemu statystyki publicznej, co pozwala na dokonanie w 

miarę obiektywnego porównania stanu poszczególnych jednostek samorządu 

terytorialnego szczebla gminnego. 

Do grupy odniesienia wybrano jednostki porównywalne z Gminą Santok, więc 

przede wszystkim są to gminy wiejskie, położone w tym samym województwie, w 

większości będące gminami podmiejskimi oraz charakteryzujące się w miarę zbliżoną 

liczbą ludności.  

Do grupy odniesienia zostały wytypowane następujące gminy: Gmina 

Bogdaniec, Gmina Deszczno, Gmina Kłodawa, Gmina Lubiszyn, Gmina Stare Kurowo 

oraz Gmina Zwierzyn. 
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2. Gmina Santok w ujęciu statystycznym. 

 

W statystyce publicznej dane są publikowane z pewną zwłoką ze względu na czas 

potrzebny do ich zebrania, opracowania i analizy. Z tego też względu na koniec np. 

2018r. publikowane są dane z roku 2017. W pozostałych rozdziałach Raportu oparty 

jest on na danych gromadzonych przede wszystkim przez Urząd Gminy Santok i są to 

informacje znacznie bardziej aktualne, jednakże ze względu na możliwość dokonania 

analizy porównawczej z innymi samorządami szczebla gminnego wybranymi do grupy 

odniesienia, autorzy Raportu zdecydowali się niniejszy rozdział oprzeć na danych 

publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.  

 

2.1 Demografia. 

 

Na przestrzeni prezentowanych ostatnich trzech lat ludność Gminy Santok 

sukcesywnie wzrasta, co prezentuje poniższy wykres.  

 

 

 

Analizując przyrost liczby ludności w Gminie Santok należy zauważyć, że jest on 

wynikiem zarówno dodatniego przyrostu naturalnego, jak i dodatniego salda migracji, 
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przy czym w przeważającej mierze na powyższy wynik wpływ miało oczywiście saldo 

migracji. Przykładowo w 2017r. przyrost naturalny wyniósł 3 osoby, natomiast saldo 

migracji ludności na pobyt stały było dodatnie na poziomie 99 osób. 

Gmina Santok jest jedną z najliczniej zaludnionych gmin wybranych do grupy 

odniesienia, co prezentuje poniższy wykres. 

 

 

 

Natomiast wskaźnik gęstości zaludnienia dla Gminy Santok lokuje ją dokładnie 

w połowie wybranej grupy odniesienia.  
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Całkiem dobrze prezentuje się także wskaźnik obciążenia demograficznego, który 

oblicza się odnosząc liczbę osób w wieku nieprodukcyjnym (którą daje suma osób w 

wieku przedprodukcyjnym i w wieku poprodukcyjnym) do liczby osób w wieku 

produkcyjnym.  

 

 

 

Pomimo systematycznego wzrostu liczby osób w wieku nieprodukcyjnym 

względem liczby ludności w wieku produkcyjnym, sytuacja panująca w Gminie Santok 

jest najbardziej korzystna (na równi z Gminą Kłodawa) w porównaniu z pozostałymi 

porównywanymi samorządami.  

Warto także zwrócić uwagę, że liczba osób w wieku przedprodukcyjnym w 

Gminie Santok jest wyższa od liczby ludności w wieku poprodukcyjnym. 

Powyższe zagadnienia wizualizują dwa wykresu zamieszczone poniżej. 
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2.2 Gospodarka i finanse. 

 

Sytuacja gospodarcza Gminy Santok została zobrazowana za pośrednictwem 

kilku wskaźników, które autorzy Raportu uznali za oddające położenie ekonomiczne 

naszej jednostki samorządu terytorialnego. Są to po pierwsze dochody oraz wydatki 

ogółem budżetu gminy dzielone przez liczbę mieszkańców, z wyszczególnieniem 

relatywnej wysokości wydatków na administrację oraz wskazaniem środków w 

dochodach budżetu gminy na finansowanie oraz współfinansowanie programów i 

projektów unijnych w 2017r. 

Wskazana powyżej pierwsza grupa wskaźników przede wszystkim pokazuje 

sytuację budżetową sektora publicznego, ale jest także wypadkową sytuacji 

gospodarczej w gminie, w tym zasobności jej mieszkańców oraz działających tam 

przedsiębiorstw. 

 Kolejna grupa wskaźników oddaje sytuację gospodarczą mieszkańców gminy i 

do grupy tej wybrano: 

 liczbę pracujących na 1000 ludności (bez podmiotów gospodarczych o liczbie 

pracujących do 9 osób oraz gospodarstw indywidualnych w rolnictwie), 

 udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

(w %), 

 udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności 

ogółem. 

 

Tu warto zauważyć, że poziom bezrobocia jest jednym z najistotniejszych 

mierników sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie. Posiadanie źródła utrzymania 

jest, obok zapewnienia miejsca zamieszkania, najważniejszym elementem 

zaspokojenia potrzeb podstawowych człowieka, warunkujących nie tylko jego 

możliwość funkcjonowania w społeczeństwie, ale wręcz zabezpieczenie egzystencji 

jego i jego najbliższych.  

Sytuacja w Gminie Santok jest w tym zakresie bardzo korzystna i zbliża się do 

poziomu wskaźnika bezrobocia naturalnego, osiągając wartości korzystniejsze w 
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porównaniu do całego regionu lubuskiego. Warto dodać, że cały powiat gorzowski 

znajduje się w korzystnej sytuacji pod względem bezrobocia. Stopa bezrobocia w 

powiecie w 2017r. wynosiła 2,7%. 

Ostatni wskaźnik, to liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze 

REGON na 10.000 mieszkańców w wieku produkcyjnym. Wskaźnik ten oddaje 

dynamikę głównie sektora prywatnego (podmioty publiczne w systemie REGON to 

zdecydowana mniejszość).  
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2.3 Infrastruktura techniczna 

 

 W zestawieniu danych dotyczących infrastruktury technicznej, które pozwolą na 

syntetyczną ocenę stanu Gminy Santok, w zestawieniu z wybranymi do porównania 

gminami, autorzy Raportu w tej jego części wybrali wskaźniki obrazujące stan 

zaopatrzenia ludności w media, a także obrazujące rozwój budownictwa 

mieszkaniowego. Dodatkowo wskazano poziom nasycenia infrastrukturą obsługi 

ruchu turystycznego, jako wskaźnikiem potencjalnie istotnym ze względu na kierunki 

rozwoju zapisane w strategii dla Gminy Santok. 

W zakresie infrastruktury technicznej poniższe wykresy obrazują sytuację 

Gminy Santok oraz gmin grupy wybranej do porównania w zakresie następujących 

wskaźników: 

 ludność – w % ogółu ludności – korzystająca z instalacji wodociągowej, 

 ludność – w % ogółu ludności – korzystająca z instalacji kanalizacyjnej, 

 ludność – w % ogółu ludności – korzystająca z instalacji gazowej, 

 mieszkania oddane do użytkowania na 10 tys. ludności, 

 mieszkania oddane do użytkowania z podziałem na indywidualne oraz 

przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, 

 turystyczne obiekty noclegowe (obiekty posiadające 10 i więcej miejsc 

noclegowych), 

 długość ścieżek rowerowych w 2017r. 
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2.4 Kultura i sport 

 

 Aktywność mieszkańców gminy w zakresie kultury i sportu oraz możliwości 

tworzone przez samorząd w tym zakresie obrazowane są przez następujący zestaw 

wskaźników: 

 liczba bibliotek (z filiami), 

 czytelnicy w bibliotekach publicznych, 

 wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach, 

 liczba instytucji kultury (centra, domy i ośrodki kultury, kluby i 

świetlice), 

 liczba imprez, 

 liczba uczestników imprez, 

 liczba grup artystycznych, 

 członkowie grup artystycznych, 

 koła/kluby/sekcje w instytucjach kultury, 

 członkowie kół/klubów/sekcji, 

 liczba klubów sportowych, 

 członkowie klubów, 

 ćwiczący, 

 trenerzy. 

Wszystkie dane w poniższych wykresach dotyczą stanu na koniec 2017r, z 

wyjątkiem informacji na temat sportu – te odnoszą się do stanu na koniec 2016r. 
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2.5 Edukacja 

 

Sytuację panującą w Gminie Santok w obszarze edukacji, wraz z analizą 

porównawczą względem wybranych samorządów zobrazowano poprzez następujący 

zestaw wskaźników: 

 placówki wychowania przedszkolnego, w tym przedszkola, 

 miejsca w przedszkolach, 

 dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego, w tym w 

przedszkolach, 

 szkoły podstawowe, 

 uczniowie szkół podstawowych, 

 uczniowie szkół gimnazjalnych, 

 liczba uczniów przypadająca na 1 oddział w szkołach podstawowych. 

Dane dotyczące edukacji odnoszą się do roku szkolnego 2017/18. Należy także 

zwrócić uwagę, że w przypadku Gminy Santok informacje dotyczące edukacji szkolnej 

gromadzone przez GUS uwzględniają także zlokalizowany na jej terenie Specjalny 

Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Lipkach Wielkich dla którego organem 

prowadzącym jest Powiat Gorzowski (co znajduje odzwierciedlenie w poniższych 

wykresach). 
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3. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy. 

 

Skuteczne wykonywanie zadań publicznych jest uwarunkowane programowaniem. 

Zadanie to spełnia Strategia Gminy Santok na lata 2015-2023. Podstawą dla 

sporządzenia Strategii jest udzielenie odpowiedzi na główne problemy i potrzeby 

gminy. Strategia Rozwoju Gminy Santok na lata 2015 – 2023 jest dokumentem 

wyznaczającym najistotniejsze kierunki rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. 

Określa wizję, misję, założone obszary i cele strategiczne oraz pola i cele operacyjne, 

jak również wskazuje na konkretne kierunki rozwoju. 

 

MISJA GMINY SANTOK 

 

Gmina Santok staje się gminą integrującą rdzennych mieszkańców i nowo 

zamieszkałych oraz zapewnia im dogodne i bezpieczne warunki życia, jest otwarta na 

turystów, oferując różnorodne formy wypoczynku. 

Misja jest wyrazem pożądanego i oczekiwanego obrazu gminy jaki jest zamierzony do 

osiągnięcia w czasie dla, którego Strategia jest opracowywana. Jest to próba 

określenia wizerunku gminy w przyszłości. 

 

WIZJA GMINY SANTOK W 2023 ROKU 

 

Gmina Santok jest konkurencyjnym i rozpoznawalnym ośrodkiem w północno-

zachodniej części Województwa Lubuskiego oraz w obrębie Powiatu Gorzowskiego. 

Zapewnia wysoką jakość życia dzięki wykorzystaniu potencjału społecznego, 

kulturowego i przyrodniczego. Gminę cechuje atrakcyjność oraz rozpoznawalność 

kulturowa i turystyczna. Gród w Santoku jako pomnik historii jest rozpoznawalny w 

kraju i w regionie. 

Wizja jest opisem stanu docelowego gminy, który zostanie osiągnięty po zrealizowaniu 

Strategii. 
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Celem realizacji zdefiniowanych powyżej misji i wizji, w Strategii wyznaczone zostały 

poniższe kierunki działań: 

 

1. Priorytety – Sfera społeczna: 

 Priorytet I Poprawa jakości kształcenia – utworzenie Zespołu Edukacyjnego w 

Janczewie. 

 Priorytet II Ochrona zdrowia mieszkańców oraz podniesienie jakości 

funkcjonowania pomocy społecznej. 

 Priorytet III Ograniczenie bezrobocia. 

 Priorytet IV Rozwój kultury i sportu. 

 Priorytet V Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców. 

 

2. Priorytety – Infrastruktura: 

 Priorytet I Rozwój infrastruktury komunikacyjnej. 

 Priorytet II Tworzenie i rozbudowa infrastruktury związanej z ochroną 

środowiska i poszanowaniem energii. 

 

3. Priorytety – Turystyka: 

 Priorytet I Rozwój turystyki wodnej – budowa mariny w Santoku 

 Priorytet II Rozwój turystyki militarnej (wzdłuż prawego biegu rzeki Warty) w 

oparciu o umocnienia Wału Pomorskiego -Linii Noteci. 

 Priorytet III Rekonstrukcja XIX  wiecznego wiatraka typu holenderskiego – 

utworzenie punktu widokowego na dolinę rzeki Warty. 

 Priorytet IV Rewitalizacja historycznego parku w Janczewie oraz upamiętnienie 

miejsca pochowania egipskiej księżniczki Marthy von Carnap. 

 Priorytet V Rozwój turystyki rowerowej – modernizacja, oznakowanie i 

rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie gminy. 

 

4. Priorytety – Kreowanie produktu markowego Gminy Santok. 
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Poniższe sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy w 2018r. obejmuje 

aktywność instytucji Gminy Santok w dziedzinach, które nie były rozwijane i 

uszczegóławiane w gminnych programach.  

Tak więc, dla przykładu, szczegółowy zakres realizacji działań dotyczących kultury i 

sportu został zawarty w rozdziałach 4.3, 4.8 oraz 11 dotyczących realizacji Gminnego 

Programu Rewitalizacji i Gminnego programu współpracy w organizacjami 

samorządowymi oraz Polityki kulturalnej Gminy Santok.  

  

1. Priorytety – Sfera społeczna. 

Priorytet I. Poprawa jakości kształcenia – utworzenie Zespołu Edukacyjnego w 

Janczewie. 

 

W 2018r. Urząd Gminy Santok pozyskał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i 

Turystyki na budowę Sali sportowej na potrzeby szkoły Podstawowej w Janczewie. 

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na lata 2019 – 2020. Całkowity 

przewidywany koszt inwestycji wynosi 1.740.000 PLN, natomiast przyznane 

dofinansowanie to 574.000 PLN, czyli 33% kosztów realizacji Sali. 

 

 

Całkowita powierzchnia zabudowy wyniesie 702,38 m kw, natomiast powierzchnia 

użytkowa – 599,74 m kw. 
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Priorytet II. Ochrona zdrowia mieszkańców oraz podniesienie jakości 

funkcjonowania pomocy społecznej. 

 

Pomoc społeczna jest elementem składowym polityki społecznej państwa, 

mającym na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, 

zasoby i możliwości. Wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do 

zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach 

odpowiadających godności człowieka.  

 Głównym jej zadaniem jest zapobieganie sytuacjom życiowym, których osoby 

nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, 

przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i 

rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Zadania z zakresu pomocy społecznej 

zawarte są w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, która jest 

podstawowym, ale nie jedyny źródłem prawa pomocy społecznej. Jej uzupełnienie i 

uszczegółowienie stanowią liczne akty wykonawcze. Swoją działalnością Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Santoku obejmuje teren 15 sołectw, podejmując zadania własne 

gminy z zakresu pomocy społecznej, zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej, jak również inne zadania wynikające z zadań pomocy społecznej. 

 

Celem podniesienia jakości funkcjonowania pomocy społecznej, w 2018 r. realizowany 

był projekt Skuteczni i nowocześni – nowa jakość pomocy społecznej w Santoku 

(POWER). 

Z dniem 01 czerwca 2018 r. Ośrodek wszedł w realizację projektu Skuteczni i 

nowocześni – nowa jakość pomocy społecznej w Santoku w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II 

Efektywne polityki publicznej na rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.5 

Skuteczna Pomoc Społeczna, rozdzielenie pracy socjalnej od pracy administracyjnej. 

Celem głównym projektu była zmiana organizacji pracy OPS poprzez poprawę 

rozwiązań organizacyjnych prowadzących do oddzielenia zadań administracyjnych od 

pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych, czego efektem będzie lepsze 
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wykorzystanie posiadanych zasobów w skutecznej i komplementarnej pracy na rzecz 

osób i grup wymagających włączenia społecznego i wsparcia. Realizacja projektu i 

osiągnięcie celu głównego miała wpłynąć na osiągnięcie celu szczegółowego 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) poprzez: 

 

1. zmianę organizacji pracy Ośrodka, włączając również zmiany w strukturze 

organizacyjnej mających na celu poprawę rozwiązań organizacyjnych dotyczących 

oddzielenia zadań administracyjnych od pracy socjalnej oraz świadczenia usług 

socjalnych poprzez usprawnienie pracy pracowników socjalnych na nowych 

stanowiskach, 

2. pełnienie przez Ośrodek roli organizatora i koordynatora systemu wsparcia 

społecznego dla określonych grup docelowych, wymagających pomocy 

w rozwiązywaniu problemów, których nie są w stanie samodzielnie pokonać oraz 

usprawnienie dostępu do usług socjalnych dla klientów pomocy społecznej i osób 

wymagających włączenia społecznego, które powinny skorzystać z indywidualnie 

dopasowanego i komplementarnego wsparcia instytucji pomocy społecznej, poprzez 

identyfikację pakietów usług socjalnych dla grup problemowych. 

 

 Wszystkie działania prowadzone były w oparciu o Model realizacji usług 

o określonym standardzie w gminie oraz Zasady wdrażania usprawnień 

organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Projekt 

zakończył się 31 marca 2019 r.  

 

Priorytet III Ograniczenie bezrobocia. 

Wobec niskiej stopy bezrobocia w Gminie Santok, prowadzone działania miały 

ukierunkowany charakter i dotyczyły osób nieporadnych życiowo, niepotrafiących 

samodzielnie wrócić na rynek pracy i w konsekwencji, zazwyczaj długotrwale 

bezrobotnych. 

Przykładem takich działań było uczestnictwo w programie reintegracji społecznej 

mającym na celu zaktywizowanie społeczno-zawodowe osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym lub ubóstwem poprzez dostęp do wystandaryzowanych 

usług reintegracyjnych oferowanych przez Stowarzyszenie Pracowników Służb 

Społecznych "KRĄG" w Gorzowie Wlkp.   
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W ramach ww. projektu liczba zatrudnionych pracowników w poszczególnych 

miesiącach 2018r. wynosiła:  

- styczeń: 10,  

- luty: 11,  

- marzec - czerwiec: 9,  

- lipiec – sierpień: 8,  

- wrzesień: 7,  

- październik: 3,  

- listopad: 2,  

- grudzień: 5. 

 

Priorytet IV Rozwój kultury i sportu oraz Priorytet V Zapewnienie bezpieczeństwa 

mieszkańców zostały opisane w dalszych częściach Raportu. 

Priorytet IV Rozwój kultury i sportu opisany jest w rozdziałach 4.3, 4.8 oraz 11 

dotyczących realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji i Gminnego programu 

współpracy w organizacjami samorządowymi oraz Polityki kulturalnej Gminy Santok, 

natomiast Priorytet V Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców rozwinięty został w 

rozdziale 10. Polityka w zakresie bezpieczeństwa. 

 

2. Priorytety – Infrastruktura: 

Priorytet I Rozwój infrastruktury komunikacyjnej. 

Priorytet II Tworzenie i rozbudowa infrastruktury związanej z ochroną 

środowiska i poszanowaniem energii. 

 

Działania z zakresu infrastruktury zostały szczegółowo opisane w rozdziale 6. Plan 

inwestycyjny. 
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3. Priorytety – Turystyka: 

Priorytet I Rozwój turystyki wodnej – budowa mariny w Santoku. 

 

8 sierpnia 2018 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu „Łączą nas rzeki 

– II etap. Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystyki wodnej na obszarze 

EPEV”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy INTERREG VA 

Brandenburgia – Polska 2014 – 2020.  

Całkowity koszt projektu wynosi 2 047 072,36 EUR, z czego dofinansowanie z EFRR 

1 731 511,50 EUR. 

Gmina Rüdersdorf realizuje wydatki w kwocie 1 070 400,00 EUR, z czego 

dofinansowanie z E FRR wynosi 901 340,00 EU R, natomiast Gmina Santok realizuje 

wydatki na poziomie 976 672,36 EU R, z czego dofinansowanie z EFRR wynosi 830 

171,50 EUR. 

 

Realizacja projektu wzmocni atrakcyjność turystyczną gmin partnerskich z jej 

kulturowo-historycznymi zabytkami. 

W ramach projektu przewidziano: 

− w gminie Rüdersdorf budowę mariny z placem biwakowym, historycznych schodów 

i murów, stworzenie krajobrazu i zieleni oraz przebudowę urządzeń sanitarnych. 

− w gminie Santok budowę mariny z pływającym pomostem wodnym, slipem, 

kompleksem budynków (dla wędkarzy, informacji turystycznej i wyposażenia 

turystycznego), zagospodarowanie zieleni z placem biwakowym. 

 

Zakres projektu budowy mariny w Santoku jest następujący: 

- Budowa basenu portowego, pomostu pływającego, slipu wraz z zagospodarowaniem 

terenu (zieleń, mała architektura). 

- Budowa dwóch budynków dla wędkarzy (obiekty pełnić będą funkcje noclegowe). 

- Budowa budynku informacji turystycznej. 
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- Budowa budynku sprzętu wędkarskiego i turystycznego np. rowery oraz sprzęt 

pływający. 

- Przebudowa budynku magazynowego na magazyn na sprzęt wodny z zapleczem 

socjalnym. 

 

Od podpisania umowy o dofinansowanie projektu Gmina Santok: 

− zatwierdziła Raport nr 1 (za okres 01.02.2018-30.09.2018), 

− opracowała koncepcję promocji i materiałów promocyjnych dla gmin Santok i 

Rudersdorf bei Berlin, 

− powołała zespół osób zajmujących się realizacją projektu, 

− uczestniczyła w targach w Berlinie, promując projekt, 

− opracowała i wydrukowała przewodniki, mapy i foldery informacyjne, 

− ogłosiła i rozstrzygnęła pozytywnie przetarg na roboty budowlane w ramach zadania 

dotyczącego budowy przystani dla jednostek pływających w Santoku - Łączą nas rzeki 

II dla dwóch zamówień częściowych: 

 

Zamówienie częściowe nr 1 

− Wybór wykonawcy budowy przystani dla jednostek pływających w km 225,550 rzeki 

Noteci, w miejscowości Santok. 

 

Zamówienie częściowe nr 2 

− Wybór wykonawcy zagospodarowania terenu przy przystani z zapleczem 

turystycznym i budynkiem na sprzęt wodny, zapleczem sanitarnym i technicznym na 

działce nr ewid. 627/2 położonej w obr. gminy Santok w Santoku.  

 

Planowany termin zakończenia projektu to 31 marca 2020. 
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Priorytet II Rozwój turystyki militarnej (wzdłuż prawego biegu rzeki Warty) w 

oparciu o umocnienia Wału Pomorskiego -Linii Noteci. 

 

Przykładem realizacji działań zapisanych w Strategii jest rozpoczęty w 2018r. i 

realizowany obecnie projekt oznakowania i zagospodarowania szlaku umocnień 

militarnych powstałych w latach 30-tych XX w. wzdłuż ówczesnej granicy pomiędzy 

Niemcami i Polską . 

Na terenie gminy Santok zlokalizowane są obiekty wchodzące w część systemu 

umocnień wschodniej granicy III Rzeszy, zwanego Wałem Pomorskim, powiązanego 

na południu z Międzyrzeckim Rejonem Umocnionym i z linią odrzańską, rozbudowaną 

na rubieży: Szczecinek, Wałcz, Tuczno, Gorzów Wielkopolski. Fortyfikacje z czasów II 

Wojny Światowej na terenie gminy Santok tworzą tzw. Linię Noteci (Netzestellung), 

stanowiącą jeden z odcinków Wału Pomorskiego. 

Na szlaku przebiegającym przez gminę Santok, mającym długość około 11km, 

zlokalizowanych jest 21 bunkrów, schronów i umocnień polowych, które usytuowane 

są wzdłuż rzeki Warty i Noteci od Czechowa do Santoka. Celem zwrócenia uwagi 

odwiedzających gminę oraz jej mieszkańców podjęto inicjatywę oznakowania tablicami 

informującymi o ww. elementach umocnień oraz innych atrakcyjnych turystycznie 

obiektach, w tym: 

- Muzeum Grodu w Santoku, część Działu Archeologii - obiekt Muzeum Lubuskiego 

im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp., z siedzibą przy ul. Wodna 2A, 66- 431 Santok, 

- wieży widokowej z 1935r., 

- mostu w Santoku istniejącego w latach 1927  1945 – mostu Swarta (Swartbrücke), 

- przepompowni w Santoku oddanej do eksploatacji w 1928 roku, 

- dwóch mostów na Kanale Pulsa (Polka) wzniesionych w 1927r., 

- okopów i bunkrów. 
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Poniżej zaprezentowano przykładowe elementy oznakowania szlaku. 
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Priorytet V Rozwój turystyki rowerowej – modernizacja, oznakowanie i 

rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie gminy opisany został w sprawozdaniu 

z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Priorytet III Rekonstrukcja XIX  wiecznego wiatraka typu holenderskiego – 

utworzenie punktu widokowego na dolinę rzeki Warty oraz Priorytet IV 

Rewitalizacja historycznego parku w Janczewie oraz upamiętnienie miejsca 

pochowania egipskiej księżniczki Marthy von Carnap nie były w roku ubiegłym 

realizowane. 

 

4. Priorytety – Kreowanie produktu markowego Gminy Santok. 

Priorytet dot. kreowania produktu markowego realizowany jest w 2019r. i będzie 

przedmiotem przyszłorocznego Raportu. 
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4. Realizacja programów i planów obowiązujących w Gminie Santok. 

 

4.1 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Santok 

na lata 2014-2020. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest jednym z podstawowych 

narzędzi realizacji lokalnej polityki społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej w Santoku 

realizował zadania wynikające z polityki społecznej państwa nakierowane na 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne możliwości. W 2018 r. 

struktura wydatków obejmowała głównie: 

 

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ 2018 r. 

Rodzaj świadczenia Liczba Kwota świadczeń 

ZASIŁKI STAŁE 50 264 306,88zł 

ZASIŁKI OKRESOWE 65 89 363,00zł 

ZASIŁKI CELOWE, w tym: 97 39 872,00zł 

Zasiłki celowe 66 22 032,00zł 

Zasiłki celowe specjalne 31 17 840,00zł 

SKŁADKI ZDROWOTNE DO ZASIŁKÓW STAŁYCH ORAZ 

PRACOWNIKÓW CIS 

 26 457,51zł 

ŚWIADCZENIA Z PROGRAMU "POMOC PAŃSTWA W 

ZAKRESIE DOŻYWIANIA",  w tym: 

175 000,00zł 

Żywienie dzieci w szkole  58 29 062,53zł 

Zasiłki celowe na zakup żywności  126 315,47zł 

Dowóz posiłków 19 622,00zł 

Domy Pomocy Społecznej  15 455 138,45 zł 

Usługi opiekuńcze 4 4 167,18zł 

UTRZYMANIE DZIECI W RODZINACH ZASTĘPCZYCH 

ORAZ PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 

21 128 672,92 zł 

PRACA SOCJALNA 133 rodziny (283 osoby w  

rodzinach) 
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POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA REALIZOWANE PRZEZ OSRODEK 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500 + 670 

rodzin 

5 242 236,60zł 

ŚWIADCZENIA RODZINNE, w tym:  

Zasiłki rodzinne 337 

dzieci 

475 192,00zł 

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 48 48 000,00zł 

Dodatek z tyt. urodzenia dziecka  15 15 000,00zł 

Dodatek  z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z 

urlopu wychowawczego 

8 rodzin 

(96 w 

roku) 

36 963,00zł 

Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka 152 31 016,00zł 

Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego  

24 32 440,00zł 

Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego  237 23 700,00zł 

Dodatek z tyt. podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania  26 22 841,00zł 

Dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej  49 56 050,00zł 

Zasiłek pielęgnacyjny  276 504 103,00zł 

Świadczenie pielęgnacyjne  36 583 344,00zł 

Specjalny zasiłek opiekuńczy  11 54 103,00zł 

Zasiłek dla opiekuna  6 39 652,00zł 

Świadczenie rodzicielskie  23 128 590,30zł 

Zasiłek rodzinny 1zł za 1 zł. 11 21 756,27zł 

Składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalno- rentowe) 28 113 281,52zł 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne  24 29 982,16zł 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 45 202 270,00zł 

STYPENDIA SZKOLNE w tym wypłacone w :  42 545,72 zł 

- czerwcu 2018r.  56 
uczniów 

27 527,13 zł 

- grudniu 2018r.  37 
uczniów  

143 98,59 zł  

- zasiłek z tyt. choroby 1 uczeń  620,00zł 
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4.2 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. 

 

Podstawą przystąpienia do opracowania Planu było przystąpienie przez Gminę 

Santok do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Gorzów Wielkopolski.  

Posiadanie PGN jest warunkiem koniecznym dla korzystania z dofinansowania 

z Regionalnego Programu operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 

3. Gospodarka niskoemisyjna m.in. dla działań 3.2 Efektywność energetyczna, 

Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wielkopolski oraz 3.3. 

Ograniczenie niskiej emisji w miastach Poddziałanie 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji 

w miastach – ZIT Gorzów Wielkopolski.   

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument o znaczeniu strategicznym, 

którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki 

niskoemisyjnej. Jego zadaniem jest podniesienie efektywności energetycznej, 

redukcja emisji gazów cieplarnianych. Czynności te w konsekwencji mają służyć 

wszystkim mieszkańcom gminy poprzez poprawę jakości powietrza  oraz zmniejszenie 

kosztów energii. Kluczowym elementem Planu jest wyznaczenie celów strategicznych 

i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy w zakresie zwiększenia 

efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz 

wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.  

Zaplanowane działania ukierunkowane są na poprawę stanu środowiska i jakości życia 

mieszkańców, a w dłuższej perspektywie wpłyną na rozwój gospodarczy.  

 

W oparciu o zapisy PGN Gmina Santok pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej 

zrealizowała dotychczas dwa poniższe projekty: 

 

1. Efektywność energetyczna Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego – Gmina Santok (termomodernizacja 

Przedszkola Gminnego Lipki Wielkie; termomodernizacja Przedszkola 

Gminnego Santok; termomodernizacja Szkoły Podstawowej Wawrów). 
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Wartość projektu: 2 670 705,60 zł. 

Dofinansowanie z UE: 1 721 892,05 zł. 

Celem głównym projektu było podwyższenie efektywności energetycznej 3 

budynków poprzez ich termomodernizację, przyczyniającą się do ograniczenia strat 

ciepła oraz poprawy stanu powietrza atmosferycznego.  

Termomodernizacja przyczyniła się do poprawy stanu infrastruktury obiektów 

użyteczności publicznej (o funkcjach edukacyjnych oraz opiekuńczo-

wychowawczych), warunków higieniczno-sanitarnych, bezpieczeństwa, ich walorów 

estetycznych i ich funkcjonalności. W rezultacie budynki spełniające normy w zakresie 

ochrony cieplnej wpływają na zmniejszenie zużycia energii - uzyskane zostały korzyści 

w wydatkach ponoszonych na energię cieplną i energetyczną, co obniżyło koszty ich 

utrzymywania. 

Podstawowym założeniem było, że realizacja projektu przyczyni się do 

zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy i racjonalnego 

wykorzystania energii, co bezpośrednio przełoży się na poprawę warunków życia 

mieszkańców, spowoduje poprawę wizerunku gminy, wzrost jej atrakcyjności jako 

miejsca zamieszkania i inwestycyjnej. Projekt zrealizowany został w 2017r., natomiast 

w 2018r. nastąpiło jest całkowite rozliczenie.  

Termomodernizacja polegała na: 

Przedszkole Lipki Wielkie: 

a. Modernizacja systemu grzewczego. 

b. Wymiana stolarki: drzwi standardowe pełne i okna sześciokomorowe. 

d. Docieplenie: stropodach, podłoga na gruncie, ściana zewnętrzna. 

f. Montaż nowego zasobnika c.w.u. 
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Przedszkole Santok: 

a. Docieplenie - ściana zewnętrzne: 

- stropodach, 

- podłoga na gruncie. 
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SP w Wawrowie: 

a. Modernizacja systemu c.o. i c.w.u. 

c. Docieplenie - ściana w gruncie i ściana zewnętrzna (w gruncie przyziemia). 

e. Wymiana stolarki (drzwi niskoenergetyczne). 

f. ocieplenie: 

- ściana zewnętrzna (całość),  

- stropodach, 

- podłoga. 
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2. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Santok – Stare Polichno w ramach 

zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej na 158”.  

Wartość projektu: 1 656 741,12 zł 

Dofinansowanie z UE: 1 408 229,95 zł 

 

Celem projektu była poprawa stanu środowiska oraz ograniczenia emisji CO2 w 

regionie oraz poprawa bezpieczeństwa  poprzez zwiększenie dostępu do infrastruktury 

rowerowej.  

Powstała w wyniku realizacji  projektu droga rowerowa o długości ok. 2 km wpłynęła 

pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie drogi woj.158, gdzie 

notuje się duże natężenie ruchu. Utworzona trasa dla rowerów ułatwia transport do 

zakładów pracy oraz innych instytucji zlokalizowanych w obrębie Gminy Santok, takich 

jak szkoła podstawowa w Santoku, stacja kolejowa, czy Urząd Gminy. 
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4.3 Program Rewitalizacji Gminy Santok na lata 2017 – 2023. 

 

Program Rewitalizacji Gminy Santok na lata 2017 - 2023  był opracowywany 

zgodnie  z zasadami  ogólnokrajowymi znajdującymi się w  „Wytycznych w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia  2 sierpnia 2016 roku.  

Wytyczne ministerialne definiują rewitalizację jako kompleksowy proces 

wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania 

całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne 

oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), 

integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej 

gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz 

zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.  

Zgodnie z definicją z „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia  2 

sierpnia 2016 roku, będących podstawą do stworzenia niniejszego opracowania 

obszarem rewitalizacji nazywamy obszar obejmujący całość lub część obszaru 

zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, 

głównie społecznych, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, 

zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji nie może obejmować 

terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 

30% mieszkańców gminy.  

Podczas delimitacji terenu gminy Santok przeznaczonego do rewitalizacji brano pod 

uwagę przede wszystkim występujący na nim stan kryzysowy, ale również potencjał 

danego obszaru, który można wykorzystać w działaniach rewitalizacyjnych. Na 

podstawie analizy zebranych danych jako obszar rewitalizacji wskazano sołectwo 

Santok m.in. ze względu na duża liczbę ludności jaka jest skoncentrowana na tym 

terenie. Ponadto Santok jako siedziba gminy pełni bardzo ważną i dominującą rolę  w 

rozwoju społeczno-gospodarczym tego regionu. Rewitalizacja prowadzona w 

centralnie położonym ośrodku  będzie pozytywnie oddziaływała na pozostałe tereny 

gminy. Drugim sołectwem stanowiącym obszar rewitalizacji zostało Gralewo, w którym 
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widoczna jest szczególna koncentracja problemów społecznych ze względu na 

popegeerowski charakter tej miejscowości. 

W ramach wdrażania PR Gmina Santok zrealizowała następujące projekty: 

1. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejscowości Gralewo. 

Wartość projektu: 1 289 456,87 zł 

Dofinansowanie z UE: 967 092,65 zł. 

Gmina Santok w ramach niniejszego projektu przeprowadziła: 

- termomodernizację i przebudowę Sali Wiejskiej w Gralewie,  

- utworzenie infrastruktury rekreacyjnej składającej się z boisk sportowych wraz z 

zagospodarowaniem terenu w Gralewie. 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją wyniosła 0,22 ha. 
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2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejscowości Santok. 

Wartość projektu: 1 816 333,95 zł 

Dofinansowanie z UE: 1 242 675,61 zł 

 

Projekt realizowany w dwóch etapach przez Gminę Santok w partnerstwie z Muzeum 

Lubuskim im .Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. zakładał: przebudowę Promenady oraz 

modernizację Muzeum Grodu w Santoku. 

Celem projektu było przywrócenie i nadanie nowych funkcji gospodarczych, 

edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych obszarowi 

wyznaczonemu na terenie Sołectwa Santok. 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 2,26ha. 

 

Projekt polegał na modernizacji istniejącej nadrzecznej promenady nad rzeką 

Noteć w Santoku. W ramach projektu wykonany został ciąg spacerowo-
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komunikacyjny, powstały elementy małej architektury, zagospodarowane zostały 

tereny zielone. 

  Realizacja projektu była bardzo istotna ze względu na fakt wykorzystywania 

terenu promenady na organizację imprez masowych, w tym sztandarowych Dni Grodu 

Santok oraz położenie promenady na linii łączącej planowaną marinę z innymi 

atrakcjami turystycznymi miejscowości.  

 

 

 

 

 

Drugim elementem niniejszego projektu była gruntowna modernizacja obiektu 

Muzeum Grodu Santok będącego filią Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w 

Gorzowie Wlkp. obejmuje elewację oraz wnętrze budynku. Realizacja projektu 

podniosła jego funkcjonalność oraz przyczyniła się do uatrakcyjnienia ekspozycji 

zabytków archeologicznych planowanej przez Muzeum im. J. Dekerta. 
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3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejscowości Santok – etap II: 

zagospodarowanie terenu historycznego grodziska w Santoku. 

Wartość projektu: 493 818,85 zł 

Dofinansowanie z UE 375 297,11 zł 

Projekt realizowany przez Gminę Santok w latach 2018-19 zakłada 

zagospodarowanie przestrzeni grodziska w miejscowości Santok poprzez stworzenie 

ścieżki edukacyjnej wraz z elementami małej architektury oraz ogrodzeniem. Celem 

głównym projektu jest stworzenie przestrzeni do aktywizacji społeczno-gospodarczej 

na obszarach zmarginalizowanych sołectwa Santok. Powierzchnia obszarów objętych 

rewitalizacją to 7,89 ha. 

 

Wczesnośredniowieczne grodzisko, to pozostałość po początkach Santoka 

sięgających 2. połowy VIII wieku. Początkowo ośrodek pełnił przede wszystkim rolę 

faktorii na szlaku wodnym. W 2. połowie X wieku gród i okolice zostały przejęte przez 

Mieszka I. W okresie panowania piastowskiego rozbudowano gród właściwy i 

podgrodzie otoczone wałem drewniano-ziemnym. Wówczas Santok stał się̨ jednym z 

ważniejszych ośrodków władzy państwa wczesno- piastowskiego. 

 

Do końca 2019r. w ramach prac związanych z zagospodarowaniem tego cennego 

historycznie i turystycznie terenu zaplanowano:  

- budowę ścieżek edukacyjnych, 

- lokalizację głazów i tablic informacyjnych na wyznaczonych stanowiskach – 

oznakowane zostaną odkryte podczas prac wykopaliskowych pozostałości wałów 

obronnych oraz relikty budowli sakralnych, cmentarz, warsztatów rzemieślniczych, 

chat,  

- budowę wiaty rekreacyjnej przy promie, 

- lokalizację ławek we wskazanych miejscach wypoczynku, 

- lokalizację rzeźb „świadkowie historii”, 

- budowę ogrodzenia i zabezpieczenie terenu grodziska przed zwierzętami. 

 

Pełna lista oznakowanych miejsc: 

- Zabudowa najstarszego osiedla: VIII – IX wiek; 
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- Gródek na kopcu: XVI – XV wiek; 

- Brama wjazdowa do grodu: X – XI wiek; 

- Ogrodzenie – palisada: VIII – IX wiek; 

- Cmentarz przykościelny; 

- Kościół grodowy św. Andrzeja; 

- Kuźnia:; 

- Relikty zabudowy najstarszego osiedla: VIII – IX wiek; 

- Wał grodu: – XI wiek; 

- Relikty budowli kamiennej z I połowy I wieku; 

- Wał wewnętrzny grodu: – XII wiek; 

- Warsztat rogownika: XII wiek; 

- Wał podgrodzia: I – XIII wiek; 

- Zabudowa drewniana podgrodzia: X-XIII wiek; 

- Fosa/przekop; 

- Most drewniany – średniowieczna droga na Polichno; 

- Wał podgrodzia: X – XII w.; 

- Wał podgrodzia: – XIII w. 
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4.4 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Santok na lata 2015-2019. 

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Santok uwzględnia 

zadania gminy nałożone ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Program ten określa 

kierunki polityki mieszkaniowej gminy, biorąc pod uwagę oczekiwania członków 

społeczności lokalnej jak i realne możliwości gminy. Obejmuje on w swoim zakresie 

przede wszystkim prognozę dotyczącą wielkości i stanu technicznego lokali gminnych, 

analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji budynków i lokali. Planowana jest 

także sprzedaż lokali, określa zasady polityki czynszowej (podwyżki), oraz sposób 

zasady zarządzania lokalami i budynkami. Program określa również źródła 

finansowania gospodarki mieszkaniowej, wysokość wydatków na gospodarowanie 

mieszkaniowym zasobem gminy  i inne działania mające na celu poprawę i realizację 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 

Mieszkaniowy zasób Gminy Santok tworzy 49 lokali, w tym 2 lokale socjalne, zgodnie 

z poniższym zestawieniem: 

a) Wawrów – 9 lokali, w tym: 

-  3 lokale administrowane przez zarządcę wspólnot mieszkaniowych, 

znajdujące się w budynkach wybudowanych w latach 70 –tych, lokale 

zostały przekazane na użytek gminy przez Agencję Nieruchomości Rolnych,  

-  4 lokale administrowane przez zarządcę wspólnot mieszkaniowych, 

znajdujące się w budynkach wybudowanych w latach 70 –tych, zakupione  

od Syndyka masy upadłości Spółdzielni Mieszkaniowej „Trzynastka” w 

Baczynie, 

-  1 lokal  znajdujący się w budynku wybudowanym w latach 70 –tych, został 

przekazany na użytek gminy przez Agencję Nieruchomości Rolnych,  

- 1 lokal – zakupiony  od Syndyka masy upadłości Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Trzynastka” w Baczynie. 

b) Janczewo – 8 lokali – lokale znajdują się w budynkach wybudowanych przed 

1945r.w tym: 

- 5 lokali przejętych od Skarbu Państwa w latach 70-tych, 

- 1 lokal przejęty od Agencji Nieruchomości Rolnych,  

- 1 lokal przejęty po likwidacji PGR, 
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- 1 lokal przejęty z Państwowego Funduszu Ziemi. 

c) Santok – 3 lokale w tym: 

- 1 lokal znajduje się w budynku wybudowanym przed 1945, przejęty od 

osoby fizycznej, 

- 1 lokal znajduje się w budynku  wybudowanym przed 1945, 

- 1 lokal znajduje się w budynku wybudowanym w latach 80-tych. 

d) Czechów – 1 lokal,  znajduje się w budynku  wybudowanym przed 1945r, 

przejęty od Skarbu Państwa. 

e) Stare Polichno – 1 lokal, znajduje się w budynku  wybudowanym   w latach   

70 – tych, przejęty od Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii. 

f) Lipki Wielkie – 15 lokali,  w tym: 

-  1 lokal  administrowany przez zarządcę wspólnoty mieszkaniowej, 

znajduje się w budynku  wybudowanym   w latach   70 – tych, lokal został 

przekazany na użytek gminy przez Agencję Nieruchomości Rolnych,  

- 1 lokal znajduje się w budynku wybudowanym w latach 80-tych , przejęty 

z Państwowego Funduszu Ziemi, 

- 4 lokale - znajdują się w budynku  wybudowanym przed 1945r, przejęte po 

likwidacji szkoły podstawowej, 

- 1 lokal - znajdujący się w budynku wybudowanym w latach 70 –tych, 

- 1 lokal  - znajdujący  się w budynku  wybudowanym przed 1945r, przejęty 

od  Agencji Nieruchomości Rolnych, 

- 6 lokali - znajdujących  się w budynku  wybudowanym przed 1945r., 

- 1 lokal - znajdujący się w budynku wybudowanym w latach 70 –tych. 

g) Mąkoszyce – 4 lokale  znajdujące  się w budynkach wybudowanych przed 

1945r. , lokale przejęte z Państwowego Funduszu Ziemi. 

h) Lipki Małe – 1 lokal  znajdujący się w budynku wybudowanym w latach 80-

tych.  

i) Jastrzębnik – 6 lokali, w tym: 

- 5 lokali ( z czego  2 stanowią lokale socjalne), lokale znajdują się w 

budynku wybudowanym przed 1945r., przejętym z Państwowego Funduszu 

Ziemi, 

- 1 lokal - znajduje się w budynku wybudowanym przed 1945r. przejęty w 

spadku od osób  fizycznych. 
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j) Gralewo - 1 lokal,  administrowany  przez zarządcę wspólnoty 

mieszkaniowej, znajduje się w budynku  wybudowanym w latach   70 – tych,  

lokal został przekazany na użytek gminy przez Agencję Nieruchomości 

Rolnych. 

Realizacja programu w pierwszej kolejności przewiduje usuwanie stanów awaryjnych 

zagrażających życiu i bezpieczeństwu mieszkańców . W ramach w/w programu w 

2018r. zrealizowano następujące zadania: 

- usuwano na bieżąco awarie elektryczne, wodno – kanalizacyjne, oraz infrastruktury 

technicznej budynków na łączną kwotę ok. 2.400,00 zł 

- wymieniono kuchenkę gazową w lokalu mieszkalnym za kwotę 1.060,00 zł 

- zakupiono piec centralnego ogrzewania za kwotę 1.335,00 zł,  

- doprowadzoną wodę  do 4 lokali mieszkalnych w m. Jastrzębnik – koszt inwestycji 

6.376,32 zł, 

-  wybudowano przydomową oczyszczalnie ścieków do  4 lokali w m. Jastrzębnik koszt 

inwestycji 30.135,00 zł  

-  wykonano przeglądy przewodów dymnych i wentylacyjnych na łączną kwotę    

1.380,00 zł 

- wykonano przeglądy instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej  na kwotę  537,50 

zł. 

- wykonano przeglądy techniczno – budowlane na kwotę 1.906,50zł 

W ramach ponoszonych kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych we 

wspólnotach mieszkaniowych, gmina na fundusz remontowy poniosła wydatki           w 

wysokości 9.053,40 zł. 

Stawka bazowa czynszu za najem lokali komunalnych wynosi 1,50 zł za m2 

powierzchni użytkowej lokalu. Wysokość czynszu jest ustalana z uwzględnieniem 

czynników obniżających i podwyższających wartość użytkową lokali tj. wyposażenie 

lokalu w centralne ogrzewanie, łazienkę, kanalizację sanitarną, gaz ziemny oraz 

położenie budynku i jego stan techniczny. 
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Zadłużenie Najemców lokali mieszkalnych wobec gminy na dzień 31.12.2018r. 

wyniosło  257.801,86 zł + należne odsetki. Windykacja tych należności                      w 

analizowanym roku wyniosła 20.490,24 zł, w tym  z postępowania komorniczego 

wpłynęło 1.488,90 zł. Największe zaległości generują 3 lokale mieszkalne w tym 2 w 

miejscowości Wawrów  i 1 w miejscowości Lipki Wielkie. 

Na dzień 31 grudnia 2018r. 8 umów z Najemcami lokali mieszkalnych jest 

rozwiązanych, z czego 6 rodzin posiada wyroki eksmisyjne z prawem do lokalu 

socjalnego. Na skutek wniesionych pozwów gmina dysponuje 9 nakazami zapłaty      w 

postępowaniu upominawczym. 

W  roku 2018 dokonano sprzedaży 2 lokali mieszkalnych w miejscowościach Wawrów 

i Janczewo dla dotychczasowych Najemców w trybie sprzedaży bezprzetargowej. 

Lokal mieszkalny w Wawrowie o powierzchni użytkowej  47,38 m2 wraz z udziałem w 

częściach wspólnych budynku i gruntu sprzedano za kwotę 52,780,00 zł, natomiast 

lokal mieszkalny w Janczewie o powierzchni użytkowej 60,29 m2 wraz z udziałem w 

częściach wspólnych budynku i gruntu został sprzedany w formie ratalnej za kwotę 

35.200,00 zł. 
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4.5 Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

 

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i 

młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem 

bezrobocia i ze środowisk wiejskich. W ramach programu na finansowanie posiłków 

dla dzieci w placówkach szkolnych i przedszkolnych żywieniem objętych było 58 dzieci 

i młodzieży na kwotę 29 062,53zł.  

 

Program Państwa w zakresie dożywiania 

Poszczególne lata 2016 2017 2018 

Zasiłki celowe na zakup 

żywności 

128 174,55 128 054,00 126 315,47 

Na dowóz posiłków 4 101,00 5 884,00 19 622,00 

Żywienie dzieci w szkole  62 724,45 41 062,00 29 062,53 

 

Program Państwa w zakresie dożywiania  – źródło finansowania 

 2016 2017 2018 

Środki zlecone 117 000,00 105 000,00 105 000,00 

Środki własne  78 000,00 70 000,00 70 000,00 

Razem  195 000,00 175 000,00 175 000,00 
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4.6 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2020. 

 

Program zakłada wypracowanie spójnego systemu ochrony i objęcia 

interdyscyplinarną pomocą dzieci, w celu ich harmonijnego rozwoju i przyszłej 

samodzielności życiowej oraz rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, w celu przywrócenia zdolności do wypełniania tych 

funkcji. 

a) wspieranie rodziny - na realizację zadania w 2018 r. ogółem wydano 59 066,60 zł w 

tym:  

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla asystenta rodziny (1 etat) - 

54 742,47 zł, tj. dotacja celowa - 15 519,00 zł, Fundusz Pracy - 6 103,00 zł, środki 

własne gminy 33 120,47 zł; 

- pozostałe koszty utrzymania - 4 324,13 zł ze środków własnych gminy. 

 

W roku 2018 objętych wsparciem asystenta rodziny było 20 rodzin. Najczęściej 

pojawiającymi się problemami była bezradność w sprawach opiekuńczo - 

wychowawczych, zaniedbania rodziców w zakresie opieki i wychowania, nadużywanie 

alkoholu, problemy wychowawcze i dydaktyczne dotyczące dzieci w wieku szkolnym, 

przemoc domowa, bezrobocie rodziców oraz ubóstwo rodzin. We wszystkich 

rodzinach była jednocześnie prowadzona praca wspierająca w rozwiązywaniu 

problemów opiekuńczo-wychowawczych, socjalnych, w tym w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego oraz planowaniu wydatków, a także innych obowiązkach, 

jakie powinni wypełniać rodzice względem swoich dzieci. 
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Rok Liczba rodzin objętych wsparciem 

asystenta rodziny 

Łączna liczba dzieci w 

rodzinach 

2017 15 27 

2018 20 30 

 

b) piecza zastępcza 

Kwota współfinansowanych kosztów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 

wyniosła łącznie 128 672,92 zł, tj. za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 118 380,12 zł, 

zaś 10 292,80 zł na dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.  

W roku 2018 w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 21 dzieci: 15 w 

placówkach opiekuńczo - wychowawczych a 6 w rodzinach zastępczych - stan na 

koniec grudnia 2018 r. 
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4.7 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020. 

 

 Program stanowi podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów 

interwencji społecznych, które będą podejmowane w ramach gminnego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dokument wyznacza cele i działania, których 

wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do zniwelowania problemu 

przemocy w rodzinie oraz zminimalizować jego skutki. 

W 2018 roku Zespół Interdyscyplinarny odbył 3 posiedzenia. Rozpatrzono 10 

Niebieskich Kart, w których procedura została wszczęta. Zakończono 3 karty, a w 

kolejnym roku (2019)  kontynuowanych jest 7 kart. 
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4.8 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Roczny program współpracy Gminy Santok z organizacjami pozarządowymi na 2018 

rok został przyjęty przez Radę Gminy Uchwałą  Rady Gminy Santok  nr   XXXIX/312/17  

z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Santok 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie na 2018 rok" Projekt Programu 

zgodnie z ustaloną procedurą został poddany konsultacjom. Wójt Gminy Santok w 

zarządzeniu nr LVII/17 z dnia 17 listopada 2017 r. określił tryb przeprowadzenia 

konsultacji. Stosowne informacje o konsultacjach zostały zamieszczone na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej , jak również zostały poinformowane organizacje 

pozarządowe uczestniczące w realizacji programu. 

 W trakcie konsultacji nie wpłynęły do Urzędu Gminy żadne opinie, uwagi, bądź 

propozycje zmiany projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Zgodnie z przyjętym „Programem Współpracy Gminy Santok z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o  wolontariacie na 2018 rok” współpraca z organizacjami 

pozarządowymi na terenie Gminy Santok miała charakter finansowy – polegający na 

współfinansowaniu statutowych zadań stowarzyszeń pozarządowych. 

Zgodnie z zapisami Programu, zakres przedmiotowy współpracy gminy z 

podmiotami programu obejmuje w szczególności zadania publiczne z następujących 

sfer: 

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

2) turystyki i krajoznawstwa; 

3) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

4) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 

dnia 15 kwietnia 2011r., o działalności leczniczej; 

5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 
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W roku 2018 zakres ten, obejmował zadania publiczne z zakresu wspierania i 

upowszechniania kultury fizycznej. Na wsparcie zadań publicznych realizowanych 

przez organizacje pozarządowe w budżecie Gminy Santok przeznaczono kwotę  180 

000,00 zł.  

W roku 2018 przeprowadzono II konkursy na dofinansowanie organizacji 

pozarządowych z podziałem środków na II transze. Poniższa tabela przedstawia 

wykaz kwot dotacji oraz wykaz organizacji prowadzących działalność pożytku 

celowego. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zostały 

udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2019.0.869 t.j.). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p. Organizacja kwota dotacji 

1 Klub sportowy Delta Tir-Gum Stare Polichno 32 200,00 

2 Klub sportowy iskra Janczewo 32 200,00 

3 Klub sportowy polonia Lipki Wielkie 50 000,00 

4 Klub Sportowy Kasztelania Santok 43 000,00 

5 Klub sportowy UKS Wawrów 14 000,00 

6 Klub sportowy AZS PWSZ 6 000,00 

7 Klub sportowy Speedway Wawrów 2 600,00 

 ŁĄCZNIE DOTACJA 180 000,00 
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4.9 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych. 

  

Samorząd gminny pełniący rolę realizatora gminnego programu profilaktyki                                              

i rozwiązywania problemów alkoholowych w głównej mierze zobowiązany jest do 

podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów 

alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania 

przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania 

tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania 

powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania 

działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy. Podstawą 

prawną określającą zakres działań na szczeblu gminnym jest ustawa z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

Wśród różnych problemów społecznych w naszym kraju - te związane z 

alkoholem są jednym z trudniejszych do rozwiązania. Wynika to przede wszystkim z 

ich rozmiarów, złożoności, a także kosztów społecznych i ekonomicznych jakie 

ponoszą nie tylko osoby indywidualne, ale i całe społeczeństwo. Koszty ekonomiczne 

związane z używaniem i nadużywaniem alkoholu, to przede wszystkim koszty leczenia 

choroby alkoholowej i jej powikłań, wypadków drogowych, zaangażowania wymiaru 

sprawiedliwości, opieki społecznej, koszty przedwczesnej umieralności i rent, spadek 

produktywności pracy i wiele innych. Zgodnie z nowoczesnym podejściem do 

problematyki alkoholowej pojęcia „walki z alkoholizmem" zostało zastąpione 

określeniem „rozwiązywanie problemów alkoholowych" rozumianych jako całokształt 

negatywnych, ale równocześnie wielowymiarowych konsekwencji związanych z 

konsumpcją alkoholu. Podejmowane od kilku lat działania w ramach Gminnego 

Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sprawiły, że 

sporo z tych problemów udało się zlokalizować, opisać, a niektóre rozwiązać. Dane 

Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym 

zakresie dotyczą tylko osób zgłoszonych i nie przedstawiają całego problemu. 

Alkoholizm i narkomania dotykają bowiem wiele osób, ale nie są one nigdzie 

rejestrowane i o skali problemu mogą świadczyć jedynie obserwacje, a te bywa że są 

mylne.  
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Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i prawnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu. 

 

     Na terenie gminy Santok występują problemy z nadużywaniem alkoholu, co 

powoduje zagrożenie dla funkcjonowania społecznego i ekonomicznego  gminy. 

Ma to wpływ na pogorszenie stanu zdrowia mieszkańców, a szczególnie młodzieży 

oraz kształtowanie się społecznych postaw moralnych. Stwierdza się, że na terenie 

naszej gminy poziom spożywania alkoholu uwarunkowany jest przez wiek i płeć. 

Przeważnie alkohol nadużywają mężczyźni do 65 roku życia, a kobiety także borykają 

się z tym problemem. 

W grupie osób nadużywających alkohol są osoby bez stałego udokumentowanego 

źródła dochodu lub średnim poziomie dochodów. Niepokojącym sygnałem jest, że w 

grupie pijących jest młodzież i dzieci.  

I. Cel Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

- rozpoznawanie specyfiki problemów alkoholowych i narkotykowych na terenie gminy 

Santok oraz potrzeb lokalnego środowiska w zakresie pomocy w ich rozwiązywaniu, 

- zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów alkoholowych,  

- zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych,                               

- zwiększenie zasobów i zdolności niezbędnych do radzenia sobie  z istniejącymi 

problemami, 

- edukacja publiczna w zakresie: informowania o konsekwencjach nadużywania 

alkoholu, zażywania narkotyków oraz promocji zdrowego stylu życia w trzeźwości i 

abstynencji. 

II. Zamierzone efekty: 

- zmniejszenie wśród młodzieży ilości zachowań ryzykownych związanych z 

używaniem substancji psychoaktywnych, 

- zmniejszenie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego, 

- zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym,  

- zmniejszenie rozmiarów nietrzeźwości wśród uczestników ruchu drogowego, 
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- zwiększenie  osób zobowiązanych do leczenia odwykowego, 

-promowanie właściwych postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 

- tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu. 

          Celem gminnego programu jest więc ograniczenie rozmiarów szkód 

zdrowotnych i społecznych z nadmiernych spożywaniem alkoholu na terenie gminy 

oraz zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z istniejącymi problemami. 

  

Zadania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Santoku:  

 

1) Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z 

profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.  

2) Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów 

alkoholowych - zgodność lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy, o 

których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi.  

3) Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub 

podawanie napojów alkoholowych, na podstawie upoważnienia wystawionego przez 

Wójta Gminy Santok, o którym mowa w art. 18 ust. 1 i 8 ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

4) Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec 

osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 

lecznictwa odwykowego.  

5) Kierowanie osób nadużywających alkohol, na specjalistyczne badania wykonywane 

przez lekarzy biegłych.  

6) Współpraca z właściwymi komórkami Policji w celu diagnozowania oraz 

zapobiegania zjawiskom patologii i przemocy w rodzinie.  
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7) Podejmowanie działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktyki 

szkolnej i rodzinnej oraz pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.  

8) Inicjowanie postępowań opiekuńczych w sprawach dzieci z rodzin alkoholowych.  

 

     W ramach dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich 

rodzin działał  Punkt Konsultacyjny przy Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA).  

Punkt Konsultacyjny prowadził działalność skierowaną do wszystkich mieszkańców 

Gminy Santok, w szczególności osób : 

- będących w kryzysie,  

- uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających, 

- członków rodzin osób uzależnionych, 

- doświadczających przemocy, 

- stosujących przemoc. 

Punkt konsultacyjny w 2018 roku prowadzony był w środy w godzinach 16.00-19.00. 

Z porad, konsultacji, rozmów wspierających i terapii skorzystało: 27 osób z czego 8 

osób uczestniczyło w spotkaniach w sposób systematyczny powyżej 3 miesięcy.  

2 osoby skierowano na konsultacje psychiatryczne do OTU Szansa w Gorzowie Wlkp. 

 

Klientami punktu były najczęściej: 

- osoby pijące w sposób szkodliwy - 2 

- osoby uzależnione od alkoholu - 15 

- żony i partnerki osób nadużywających alkoholu - 3 

W zakresie pomocy psychologicznej dziecku z rodziny dysfunkcyjnej z pomocy  

skorzystało 4 dzieci  oraz 3 osoby dorosłe u których stwierdzono zaburzenia 

adaptacyjne w związku z wychowaniem w rodzinie alkoholowej (DDA). 

 

W ramach zajęć terapeutycznych w zależności od potrzeb klientów pracowano nad 

następującymi problemami: 



S t r o n a  | 77 
 

Raport o stanie Gminy Santok za rok 2018 

- objawy uzależnienia - czy jestem alkoholikiem, 

- jak radzić sobie z nawrotem choroby, aby nie przerwać abstynencji, 

- poprawienia relacji z rodziną /dzieci i żona/, 

- uczenia się radzenia sobie z napięciami i stresem, 

- radzenia sobie z głodem alkoholowym, 

- nabywania ważnych umiejętności interpersonalnych, 

- wzmacnianie poczucia własnej wartości i kompetencji, 

- autoprezentacja w poszukiwaniu pracy, 

- praca nad poczuciem winy i wstydu, 

- praca nad rozwijaniem swoich zainteresowań, 

- pomoc osobom, które chcą przestać pić. 

 Z Punktu Konsultacyjnego GKRPA korzystają także rodzice mające problemy z 

dziećmi. 

 

Osoby uzależnione od alkoholu na podstawie decyzji Sądu miały przeprowadzone 

badania specjalistyczne przez biegłych: psychologa i psychiatry.  

 

Podstawowym zadaniem GKRPA jest podejmowanie działań zmierzających do 

ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury spożywania. 

Głównym celem działań profilaktycznych komisji jest zapobieganie powstawaniu 

nowych problemów alkoholowych oraz zwiększenie zdolności radzenia sobie z 

istniejącymi problemami  alkoholowymi. Komisja zajmuje się wspieraniem osób 

uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem  zdrowego trybu życia oraz pomaga 

rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Jednocześnie realizuje określone 

ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych do których należy: 

- inicjowanie  działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z 

profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 

- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego, 
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- opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych 

pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, 

- monitorowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż  

lub podawania napojów alkoholowych. 

W  ramach działalności w 2018 r. odbyło się 18 posiedzeń Gminnej Komisji d.s 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

W  2018r  do Komisji wpłynęło  28  wniosków.   

Najczęściej problem alkoholowy zgłaszały: 

- rodzina – 12, 

- OPS w Santoku - 7,  

- kurator – 1,  

- jedno zgłoszenie ze środowiska dotyczyło 8 osób. 

W  2018 r na posiedzenia Komisji wezwanych zostało 31 osób z czego zgłosiło się 10 

osób. 

GKRPA w Santoku wystąpiła  z wnioskami do policji o przeprowadzenie 35 wywiadów 

środowiskowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (w kilku przypadkach 

wywiady  były  powtórzone  kontrolne). 

Komisja wystąpiła z 18 wnioskami do biegłych o wykonanie badań  lekarsko –

psychologicznych pod kątem uzależnienia od alkoholu i sposobu leczenia. 

 W stosunku do  4  osób Komisja  wnioskowała  do Sądu o wydanie zarządzeń  w celu 

doprowadzenia do biegłych na  wykonanie  badań  lekarsko – psychologicznych. 

Doprowadzenie zostało zrealizowane w 2 przypadkach. 

Komisja złożyła 9 wniosków do Sądu  o wszczęcie postępowania,  z czego: 

Sąd wydał  6  postanowień;  

3- leczenie odwykowe w trybie stacjonarnym, 

3- wnioski oddalone, 
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W 3 przypadkach  postanowienia nie zostały jeszcze wydane. 

Na wniosek Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Wójt Gminy Santok  wydał  Zarządzenia w sprawie przeprowadzania 

kontroli przestrzegania zasad  i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na terenie miejscowości Czechów.  

  W 2018 r. Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych przeprowadziła kontrolę punktu  sprzedaży napojów alkoholowych                                      

w miejscowości Czechów. 

 

Realizacja wydatków : 

- przeciwdziałanie alkoholizmowi:  

plan :    110.000,00 PLN,  

wykonanie :  100.338,53 PLN, tj.: 91,22 % 

 

Prowadzenie profilaktycznej działalności dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży   

   

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                        

i pedagodzy szkolni  prowadzili działalność profilaktyczną dla uczniów i osób 

dorosłych. Rozprowadzali broszury i ulotki na temat uzależnień oraz przeprowadzali 

pogadanki.                                         

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. i pracownicy Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Gorzowie Wlkp. przeprowadzali w placówkach 

oświatowych pogadanki profilaktyczne dla uczniów i ich rodziców z zakresu 

uzależnień, agresji i przemocy. Zrealizowano następujące programy profilaktyczne : 

      -    „Zachowaj Trzeźwy Umysł’’, 

- „Przemoc boli. Cyberprzemoc’’, 

- „Bezpieczni na drodze”                                                                                                  
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GKRPA współfinansowała realizację w/w programów.                                                  

Wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. 

przeprowadzono w szkołach kampanię profilaktyczną pt. „Bezpieczna droga dziecka 

do szkoły”. Uczniowie otrzymali ulotki zakupione z Gminnego Funduszu 

Przeciwdziałania Alkoholizmowi. 

    

   W 2018 r. Gmina Santok brała udział w Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej  

„ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ’’ organizowanej pod patronatem Ministerstwa 

Edukacji Narodowej. W ramach tych kampanii przeprowadzono dla uczniów konkursy 

plastyczne i sportowe oraz funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji przeprowadzili 

pogadanki dla uczniów na temat uzależnień. 

Dzieci i młodzież miały w czasie ferii zimowych i wakacji zorganizowano zajęcia 

rekreacyjno – sportowe w salach wiejskich i szkołach. Współfinansowano dla nich 

wyjazdy do kina i teatru / Gorzów Wlkp. i Poznań / oraz zakupiono potrzebne na zajęcia 

artykuły papierniczo – sportowe.  Akcja Ferie Zimowe i Wakacje GKRPA organizowała 

wspólnie z Gminnych Ośrodkiem Kultury w Santoku. Przez kilka miesięcy w roku 

działały świetlice środowiskowe w Santoku, Jastrzębniku i Lipkach Wielkich. 

Finansowano w tych świetlicach zajęcia dla dzieci / Jastrzębnik / i młodzieży oraz osób 

dorosłych / Siłownie w Santoku i w Lipkach Wielkich /. Sfinansowano wyjazdy dzieci 

na trasach Lipki Wielkie – Gorzów, Czechów – Gorzów na spektakle profilaktyczne. 

     Współfinansowano organizację imprez sportowych odbywających się dla dzieci                               

i młodzieży na terenie gminy Santok w ramach akcji „Sport i Zabawa: TAK, Alkohol i 

Narkotyki: NIE’’ / Wawrów / Gminny Dzień Dziecka /, Jastrzębnik / festyn dla dzieci /, 

Gralewo / festyn sportowy /, Czechów / festyn sportowy /, Santok / festyn sportowy/, 

Stare Polichno i Lipki Wielkie / festyny sportowe / 

Celem tych imprez była propagowanie zdrowego stylu życia i masowego uprawiania 

sportu jako alternatywy przeciwko uzależnieniom. 

Współfinansowano przedstawienia teatralne dla dzieci w czasie ferii zimowych w 

Gralewie, Janczewie i Lipkach Wielkich. 

      W miejscach publicznych wykładano dla mieszkańców wydawnictwa dotyczące 

uzależnień (broszury, ulotki, plakaty: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.                                                      
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Sfinansowano zakup dwóch tablic interaktywnych dla Szkoły Podstawowej w Lipkach 

Wielkich. Sprzęt w/w służy do prowadzenia zajęć terapeutycznych dla dzieci klas I- IV 

oraz klas V – VIII SP i klasy III gimnazjum. Zakupiono także sprzęt sportowy do sal 

sportowych w Santoku i Lipkach Wielkich / Siłownie –2 sz. rowerki rehabilitacyjne. 

 

Współpraca z innymi organizacjami na rzecz profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii: 

 

   W działaniach profilaktycznych i rozwiązywaniu problemów alkoholu aktywnie 

układała się współpraca z następującymi instytucjami: 

 

-   Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp. 

-  Ośrodek Terapii i Uzależnień w Gorzowie Wlkp. 

-  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Gorzowie Wlkp. 

 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Santoku 

-  Gminny Ośrodek Kultury w Santoku 

-  Placówki oświatowe z terenu gminy Santok 

-  Ośrodki Zdrowia w Lipkach Wielkich i Santoku 
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4.10 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

Podstawą prawną do podejmowania przez gminę działań z zakresu 

przeciwdziałania narkomanii jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii. Działania te ujęte są w „Gminnym Programie Przeciwdziałania 

Narkomanii”, zwanym dalej Programem. Program dostosowany jest do potrzeb 

lokalnych i możliwości prowadzenia określonych działań w oparciu o posiadane 

zasoby osobowe, instytucjonalne i finansowe. Z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 

między innymi wynika, że przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie 

kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo – wychowawczej i 

zdrowotnej, a szczególności poprzez działalność wychowawczą, edukacyjną, 

informacyjną i zapobiegawczą. 

Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie były środki pochodzące z 

opłat za zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Na realizację Programu zaplanowano kwotę 30.000 PLN,  po zmianach planowano 

kwotę 30.000 PLN , wykonano 20.8777,77 PLN  tj. 69,59 %. Program ten był spójny 

z Gminnym Programem ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Na terenie Gminy Santok nie funkcjonuje żadna wyspecjalizowana placówka 

lecznictwa, której zadaniem było by pomaganie w jakiejkolwiek formie osobom 

używającym, nadużywającym czy też eksperymentującym ze środkami 

psychoaktywnymi. Punkt Konsultacyjny funkcjonująca przy Gminnej Komisji ds. 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest przygotowany do 

udzielenia informacji na temat korzystania ze specjalistycznych porad w Gorzowie 

Wlkp. 

W 2018 r. na terenie Gminy Santok odnotowano jeden przypadek osoby uzależnionej 

od narkotyków, którymi zajmowała się Gminna Komisja ds. Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Rodzic samodzielnie zgłosił się do GKRPA 

i poinformował o problemach swojego dorosłego dziecka. Po otrzymaniu informacji 

osoba ta została skierowana do placówki MONAR w Gorzowie Wlkp. W tej sprawie nie 

otrzymaliśmy żadnych zgłoszeń ze strony pedagogów szkolnych i organów Policji oraz 

od innych instytucji. 
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GŁÓWNE CELE PROGRAMU: 

 

Głównym celem Programu było kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz 

zapobieganie zjawiskom uzależnień, a w szczególności:  

- zapobieganie powstawaniu problemów związanych z uzależnieniem od 

narkotyków, 

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych, ich rodzin i osób zagrożonych uzależnieniem, 

- zapewnienie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują 

problemy narkomanii, 

- organizowanie akcji profilaktycznych i turniejów sportowych jako alternatywy 

przeciwko narkomanii. 

 

REALIZACJA ZADAŃ: 

 

Działania realizowane w 2018 r. w ramach programu, były działaniami 

profilaktyki uniwersalnej adresowanymi do grupy niskiego ryzyka. Profilaktyka ta ma 

dwa podstawowe cele, promocje zdrowego stylu życia, a przez to zmniejszenie 

zachowań ryzykownych. W szkołach na terenie gminy realizowane są szkolne 

programy profilaktyczne stworzone i modyfikowane według potrzeb każdej ze szkół. 

Elementem tych programów są zagadnienia związane z narkotykami i wszelkiego 

rodzaju używkami. W każdej ze szkół zatrudnieni pedagodzy służą pomocą 

nauczycielom w realizacji w/w. programów a także podejmują samodzielne działania 

adresowane do uczniów. W ciągu roku szkolnego w każdej ze szkół na spotkania z 

rodzicami zapraszani są przedstawiciele policji. W swojej prezentacji na temat 

zagrożeń i odpowiedzialności, również karnej, odnoszą się do kwestii narkotyków. 

Corocznie organizowane są również podobne spotkania dla uczniów szkół. 
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Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

realizując  Program Przeciwdziałania Narkomanii podejmował następujące działania : 

- umożliwiano korzystania z porad psychologa pracującego w Punkcie Konsultacyjnym 

oraz korzystania z pośrednictwa prawnego, 

- współfinansowano  działania profilaktyczne w przedszkolach i szkołach („Stop 

Dopalaczom !”; zawody sportowe), 

- współorganizowano  dla uczniów i ich rodziców pogadanki profilaktyczne na temat 

uzależnień (pracownicy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 1 w Gorzowie 

Wlkp. oraz funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji), 

- uczniowie aktywnie uczestniczyli w Ogólnopolskich Kampaniach Profilaktycznych 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł’’ i „ Narkotyki, to mnie nie kręci?”, Dopalacze – powiedz 

stop.”. Zakupione materiały profilaktyczne wykorzystane zostały przez pedagogów 

szkolnych w czasie w/w akcji zorganizowanych dla uczniów i rodziców, 

- współfinansowano turnieje sportowe  dla dzieci, młodzieży i dorosłych „Sport i 

Zabawa : TAK, Alkohol i Narkotyki : NIE’’ ( m.in. zakup nagród dla uczestników                i 

sprzętu sportowego: Lipki Wielkie, Stare Polichno, Santok, Janczewo, Czechów, 

Gralewo), 

- współfinansowano udział w szkoleniu z profilaktyki przeciwdziałania narkomanii dla 

członków Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Santok, 

- zakupiono dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie 

Wlkp. testy narkotykowe typu DrugWipe 6 S. 

   

Promowano zdrowy styl życia wolny od narkotyków i innych używek oraz różne 

formy aktywnego spędzania wolnego czasu. W ramach kampanii profilaktycznych 

organizowano  w szkołach imprezy sportowe,  rekreacyjne dla dzieci, młodzieży  i osób 

dorosłych. 

 

  Współrealizatorami Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii były : 

- Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
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- Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp., 

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Gorzowie Wlkp., 

- Gminny Ośrodek Kultury, 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

- szkoły podstawowe i gimnazja działające na terenie gminy Santok. 
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4.11 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Santok w 2018 roku. 

Program określa ogólne wytyczne dotyczące opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Główne zadania realizowane w roku 2018 w ramach programu to: 

1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku 

2. zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

3. odławianie bezdomnych zwierząt 

4. obligatoryjna sterylizacja lub kastracja bezdomnych zwierząt w schronisku 

5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

6. usypianie ślepych miotów 

7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca i opieki dla zwierząt 

gospodarskich 

8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt. 
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Cel programu: 

1. zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok 

2. ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych 

3. opieka nad zwierzętami bezdomnymi 

 

Program corocznie koordynuje Wójt Gminy Santok, a działania związane z jego 

realizacją prowadzi Referat Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

przy pomocy: 

1. Sołtysów sołectw na terenie Gminy. 

2. Organizacji pozarządowych, działających na terenie Gminy Santok, których 

statutowym celem jest ochrona zwierząt, m. in. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 

Oddział w Gorzowie Wlkp. z/s przy ul. Borowskiego 31. 

3. Schroniska dla zwierząt. 

4. Osiedlowego Gabinetu Wet. 

5. Zarządców obwodów łowieckich działających na terenie Gminy Santok 

 

Usługi wykonane w 2018 roku zgodnie z umowami zawartymi w celu realizacji 

Programu  finansowane były ze środków finansowych budżetu Gminy Santok, a 

podmioty które zostały wybrane w drodze zapytań ofertowych to: 

1. Madolin Group Sp. z o. o. z siedzibą w Młodolino 1, 66-520 Dobiegniew, zajmującą 

się wyłapywaniem zwierząt bezdomnych, wraz z przetransportowaniem i 

przetrzymywaniem ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt. 

- ilość psów przyjętych ze schroniska w Jędrzejewie na początku 2018 r. = 26 

- nowo wyłapanych do końca 2018 r. = 21 

  Razem = 47 psów 

- przekazano do adopcji = 24 

- zgon = 2 
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Stan na koniec 2018 r. = 21 psów. 

- poniesione koszty na koniec 2018 roku  = 76.833,43 zł brutto 

 

2. Prywatna Lecznica dla Zwierząt Krzysztof Tymszan, ul. Fredry 9C w Gorzowie Wlkp. 

- poniesione koszty  = 22.518,00 zł brutto. 
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W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich zawarte zostało porozumienie 

z gospodarstwem rolnym prowadzonym przez Pana Daniela Wroniaka w miejscowości 

Czechów 49, 66-431 Santok. Przedmiotem porozumienia było wykonanie usługi w 

zakresie nieodpłatnego czasowego zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt 

gospodarskich. 

Projekt programu zgodnie ze wskazaniami ustawy o ochronie zwierząt  pozytywnie 

zaopiniował Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp., organizacja społeczna, 

której statutowym celem jest ochrona zwierząt, jak również Koła Łowieckie działające 

na terenie naszej gminy.      

Realizacja zapisów programowych takich jak:  zapewnienie miejsca w schronisku i  

opiekę weterynaryjną, poszukiwanie nowych właścicieli, czy też sterylizację i kastrację 

bezdomnych psów i kotów ma na celu zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt, 

a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Santok. 
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4.12 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Santok w roku 2018. 

 

W ramach realizacji programu Gmina Santok złożyła wniosek o dofinansowanie na za-

danie pn. „Usuwanie, transport i utylizacja azbestu z nieruchomości położonych na 

terenie Gminy Santok w roku 2018” i otrzymała dotację na ten cel pochodzący ze 

środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „SYSTEM – 

Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez 

WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, w wyniku czego z 

terenu Gminy Santok w roku 2018 usunięto łącznie 163,66 ton odpadów zawierających 

azbest. 

 

 

 

Wykonawcą zadania została firma EKO 24 Barbara Plewko ul. Królowej Jadwigi 1, 74   

400 Dębno, wyłoniona w trybie udzielonego zamówienia publicznego opartego na 

wystosowanym zapytaniu ofertowym. Zadanie realizowane było w terminie od 

10.05.2018r. do 03.08.2018r. 
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Całkowity poniesiony koszt zadania w roku 2018 wyniósł 70.277,42 zł brutto, który to 

w ramach przedmiotowego programu priorytetowego podlegał 100% refundacji 

kosztów kwalifikowanych, na podstawie zawartej umowy dotacji nr D18252 z dnia 

22.10.2018 r. 

 

 

 

Zarówno odpady azbestowe zdemontowane bezpośrednio przez Wykonawcę, jak i te 

które wcześniej zostały zdjęte i złożone na posesjach, zostały odpowiednio 

zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się szkodliwego azbestu w środowisku i 

przetransportowane na składowisko odpadów INNEKO Gorzów Wlkp. - Chróścik ul. 

Małyszyńska 180, 66 400 Gorzów Wlkp., zarządzane przez INNEKO Sp. z o.o. w 

Gorzowie Wlkp. z/s przy ul. Teatralnej 49. 
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5. Gospodarka przestrzenna. 

 

5.1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Santok. 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  wskazuje, 

które tereny będą mogły być zabudowane, a które mają pozostać niezainwestowane.  

Dla Gminy Santok obowiązuje  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Santok, zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Santok Nr 

XXVII/180/2005 z dnia 17 marca 2005 r. Należy przy tym dodać, że dnia 6 lutego 2019 

r. Rada Gminy Santok przyjęła Uchwałę nr V/48/2019 w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Santok, stwierdzającą, że granicę terenu objętego zmianą 

studium stanowi granica administracyjna gminy Santok 

 

5.2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to dokument opracowywany  

w oparciu o studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

i stanowi szczegółowym przeznaczeniu poszczególnych terenów. Składa się on m.in. 

z tekstu, który jest treścią uchwały rady gminy oraz mapy, która ilustruje treść uchwały.  
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Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

l.p 
data 

uchwalenia 
planu 

nr uchwały, 
data 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Lubuskiego  

nazwa planu miejscowość  uwagi 

1. 17.12.1997 

Uchwała Nr 
XL/285/97 

Rady Gminy w 
Santoku 

Dz.Urz.Woj.Gorz. Nr 
17 poz. 229 z 1998 

r. 

w sprawie 
miejscowych planów 
zagospodarowania 
przestrzennego w 
obszarze gminy 

Santok  

Czechów, 
Wawrów,  

  

2. 27.11.1998 

Uchwała Nr 
III/22/98 Rady 

Gminy w 
Santoku 

Dz.Urz.Woj.Lub. Nr 
2 poz. 7 z 1999 r. 

w sprawie: zmian 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 
gminy Santok  

Wawrów   

3. 27.11.1998 

Uchwała Nr 
III/23/98 Rady 

Gminy w 
Santoku 

Dz.Urz. Woj..Lub. Nr 
2 poz. 8 z 1999 r. 

w sprawie: zmian 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 
gminy Santok  

Wawrów 

zmiana 
planu dla 

dz. nr 
ewid. 
38/26 

(pozycja 
19 

wykazu) 

4. 28.04.1999 
Uchwała Nr 

VII/58/99 Rady 
Gminy Santok 

Dz.Urz.Woj.Lub. Nr 
24 poz. 153 z 1999 

r. 

w sprawie: 
miejscowych planów 
zagospodarowania 
przestrzennego w 
obszarze gminy 

Santok 

Czechów, 
Wawrów, 

Janczewo, 
Górki 

  

5. 22.12.2000 

Uchwała nr 
XX/166/2000 
Rady Gminy 

Santok 

Dz.Urz.Woj.Lub Nr 
71 poz. 545 z 2001 

w sprawie zmian 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 
gminy Santok 

Janczewo   

6. 22.12.2000 

Uchwła nr 
XX/168/2000 
Rady Gminy 

Santok 

Dz. Urz.Woj.Lub. Nr 
71 poz. 546 z 2001 

r. 

w sprawie zmian 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 

Czechów 

zmiana 
planu dla 

dz. nr 
114 

(pozycja 
23 

wykazu) 

7. 06.02.2001 

Uchwała Nr 
XXII/178/2001 
Rady Gminy 

Santok 

Dz.Urz. Woj..Lub. Nr 
23 poz. 260 z 2001 

r. 

w sprawie zmian 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 
gminy Santok w 

obrębie miejscowości 
Nowe Polichno  

Nowe 
Polichno 
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l.p 
data 

uchwalenia 
planu 

nr uchwały, 
data 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Lubuskiego  

nazwa planu miejscowość  uwagi 

8. 27.04.2001 

Uchwała Nr 
XXIV/196/2001 
Rady gminy w 

Santoku 

Dz.Urz.Woj.Lub. Nr 
71 poz. 547 z 2001 

r. 

w sprawie zmian 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 
gminy Santok w 

obrębie m-ci 
Wawrów 

Wawrów   

9. 05.09.2001 

Uchwała nr 
XXVI/207/2001 

Rady Gminy 
Santok 

Dz.Urz.Woj.Lub. Nr 
91 poz. 651 z 2001 

r. 

w sprawie zmiany 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 
terenu w 

miejscowości 
Wawrów gmina 

Santok  

Wawrów   

10. 30.12.2002 

Uchwała Nr 
III/22/2002 

Rady Gminy 
Santok 

Dz.Urz.Woj.Lub. Nr 
8 poz. 153 z 2003 r. 

w sprawie zmian 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 
gminy Santok 

Janczewo, 
Lipki 

Wielkie, 
Santok, 

Gralewo, 
Wawrów, 
czechów, 

Jastrzębnik, 
Stare 

Polichno, 
Górki 

zmiana 
planu dz. 
nr ewid. 

203 
Gralewo 
(poz. 24 
wykazu), 
zmiana 

planu dz. 
nr ewid. 

5/80, 
5/81 

(poz. 27 
wykazu), 
zmiana 

planu dz. 
nr ewid. 

15 
(pozycja 

28 
wykazu)  

11. 04.09.2003 

Uchwała Nr 
XI/75/2003 

Rady Gminy 
Santok 

Dz. Urz.Woj.Lub.Nr 
94 poz. 1348 z 
21.11.2003 r. 

w sprawie 
uchwalenia 

miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego w 
gminie Santok w 

obrębie 
ewidencyjnym 

Gralewo 

Gralewo   
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l.p 
data 

uchwalenia 
planu 

nr uchwały, 
data 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Lubuskiego  

nazwa planu miejscowość  uwagi 

12. 17.10.2003 

Uchwała nr 
XII/79/2003 
Rady Gminy 

Santok 

Dz.Urz.Woj.Lub. Nr 
10 poz. 896 z 
20.02.2004  

w sprawie 
uchwalenia 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 
gminy Santok dla 

terenu: w Wawrowie 
gmina Santok woj. 
Lubuskie nr-y ewid. 

17/2 i 18 

Wawrów   

13. 27.11.2003 

Uchwała nr 
XIII/85/2003 
Rady Gminy 

Santok 

Dz.Urz.Woj.Lub. Nr 
23 poz. 410 z 2004 

r. 

w sprawie 
uchwalenia 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennegogminy 
Santok dla terenu: w 

Wawrowie gmina 
Santok woj.. 

Lubuskie nr-y ewid. 
dz. 151/1 i 203/12 

Warów   

14. 19.10.2006 

Uchwała nr 
XLVI/290/06 

Rady Gminy w 
Santoku 

Dz.Urz.Woj.Lub. Nr 
117 poz. 2169 z 

2006 r. 

w sprawie: zmiany 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 
gminy Santokw 
miejscowości 

Janczewo 

Janczewo   

15. 22.02.2007 

Uchwała nr 
V/34/2007 

Rady Gminy 
Santok 

Dz.Urz.Woj.Lub. Nr 
56 poz. 826 z 
05.06.2007 r. 

w sprawie: 
uchwalenia 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 
gminy Santok w 

miejscowości 
Płomykowo 

Płomykowo   

16. 29.10.2009 

Uchwała nr 
XLIV/239/09 
Rady Gminy 

Santok 

Dz.Urz.Woj.Lub. Nr 
140 poz. 2005 z 

04.12.2009 

w sprawie: 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego w 
zakresie przebiegu 
sieci gazowych w 

gminie Santok 

Wawrów, 
Janczewo, 
Czechów, 

Stare 
Polichno  

  

17. 30.06.2010 

Uchwała nr 
LIV/301/10 

Rady Gminy 
Santok 

Dz.Urz.Woj.Lub. nr 
109 poz. 1657 z 

26.11.2010 r. 

w sprawie 
uchwalenia 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 
Gminy Santok 

obejmujących tereny 

Czechów, 
Janczewo, 

Górki 
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l.p 
data 

uchwalenia 
planu 

nr uchwały, 
data 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Lubuskiego  

nazwa planu miejscowość  uwagi 

w miejscowościach: 
Czechów, Janczewo, 

Górki 

18. 28.10.2010 

Uchwała nr 
LIX/329/10 

Rady Gminy 
Santok 

Dz.Urz.Woj.Lub. nr 
26 poz. 521 z 2011 

r. 

w sprawie: 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 
gminy Santok w 

miejscowości 
WAWRÓW 

obejmującego 
obszar: zachodni 
fragment obrębu 

Wawrów 

Wawrów   

19. 22.12.2011 

Uchwała nr 
XV/112/11 

Rady Gminy 
Santok 

Dz.Urz.Woj.Lub. 
poz. 1227 z 

21.06.2012 r. 

w sprawie zmiany  
planu 

zagospodarowania 
przestrzennego 
działki nr ewid. 

gruntu 38/26 - w 
obrębie Wawrów 

Wawrów   

20. 24.05.2012 
Uchwała nr 
XX/145/12 

Dz.Urz.Woj.Lub. 
poz. 1432 z 
16.07.2012 

w sprawie 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego w 
obrębie Janczewo 

Janczewo 

zmiana 
planu dla 
działek 
231/1, 
231/2, 
232/2, 
232/3, 
232/1, 
235/1 i 

233 
(poz. 30 
wykazu) 

21. 27.06.2013 
Uchwała nr 
XXX/236/13 

Dz.Urz.Woj.Lub. 
poz. 1611 z 2013 r. 

w sprawie 
uchwalenia 

miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 
terenu położonego 

pomiędzy 
miejscowościami 

Wawrów i Janczewo 
w gminie Santok 

Wawrów, 
Janczewo 
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l.p 
data 

uchwalenia 
planu 

nr uchwały, 
data 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Lubuskiego  

nazwa planu miejscowość  uwagi 

22. 27.06.2013 

Uchwała nr 
XXX/238/13 
Rady Gminy 

Santok 

Dz.Urz.Woj.Lub.poz. 
1612 z 23.12.2013 

r. 

w sprawie 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 
gminy Santok w 

miejscowości 
Janczewo 

Janczewo   

23. 26.06.2014 

Uchwała nr 
XL/308/14 

Rady Gminy 
Santok 

Dz.Urz.Woj.Lub. 
poz. 1295 z 2014 r. 

w sprawie 
uchwalenia 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obręb Czechów, dla 
działki o numerze 
ewidencji gruntów 

114 

Czechów   

24. 19.08.2014 

Uchwała nr 
XLI/313/14 

Rady Gminy 
Santok 

Dz.Urz.Woj.Lub. 
poz. 1588 z 2014 r. 

w sprawie 
uchwalenia 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru położonego 
w gminie Santok - 

obręb Nowe Polichno 
i Stare Polichno 

Nowe 
Polichno, 

Stare  
Polichno 

  

25. 19.08.2014 

Uchwała nr 
XLI/314/14 

Rady Gminy 
Santok 

Dz.Urz.Woj.Lub. 
poz. 1585 z 2014 r. 

w sprawie 
uchwalenia 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obręb Wawrów, dla 
działki o numerze 
ewidencji gruntów 

196/101, obręb 
Gralewo, dla działki o 

numerze ewidencji 
gruntów 203 

Gralewo   

26. 19.08.2014 

Uchwała nr 
XLI/315/14 

Rady Gminy 
Santok 

Dz.Urz.Woj.Lub poz. 
1592 z 2014 r. 

w sprawie 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru położonego 

w gminie Santok 
obręb Wawrów, na 
działkach o nr ewid. 

166/10, 166/12, 
166/13, 174/1, oraz 

na części działek o nr 
ewid. 174/2, 175/1 

Wawrów   
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l.p 
data 

uchwalenia 
planu 

nr uchwały, 
data 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Lubuskiego  

nazwa planu miejscowość  uwagi 

27. 27.02.2015 
Uchwała nr 

V/41/15 Rady 
Gminy Santok 

Dz.U.Woj.Lub. poz. 
412 z 03.03.2015 r. 

w sprawie 
uchwalenia 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 
gminy Santok w 

obrębie Wawrów - 
działki nr ewid. 5/50, 

5/80, 5/81 

Wawrów   

28. 30.01.2017 

Uchwała nr 
XXIX/213/17 
Rady Gminy 

Santok 

Dz.U.Woj.Lub. poz. 
291 z 02.02.2017 r. 

w sprawie 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru położonego 

w gminie Santok 
obręb Wawrów, dla 
działki o numerze 

ewidencji gruntów 15 

Wawrów   

 

Powyższa tabela przedstawia wykaz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego.  Najczęściej tereny przeznaczane są pod funkcje zabudowy 

mieszkaniowej. Obowiązujące plany miejscowe stanowią ok. 1977,90 ha, co stanowi 

niespełna 12% powierzchni ternu gminy. 
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będące w trakcie opracowania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

l.p. Nazwa uchwały nr uchwały 
1 W sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w Gminie 
Santok – obręb Wawrów, na granicy z 
Gorzowem Wlkp. 

Uchwała Nr XIII/88/11 Rady Gminy 
Santok z 27.10.2011 r. 

2 O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w gminie Santok obręb 
Wawrów, dla działek o numerze ewidencji 
gruntów 17/2 i 18 

Uchwala X/72/15 
Rady Gminy Santok 
z dnia 17 września 2015 r. 

3 O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w gminie Santok obręb 
Wawrów, dla działek o numerze ewidencji 
gruntów 126 i 185 

Uchwala X/73/15 
Rady Gminy Santok 
z dnia 17 września 2015 r. 

4 O przystąpieniu do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w gminie 
Santok, obręb Janczewo dla działek o 
numerze ewidencji gruntów 231/1, 231/2, 
232/2, 232/3, 232/1, 235/1 i 233 

Uchwała Nr XX/153/2016 
Rady Gminy Santok 
z dnia 19 maja 2016 r. 

5 O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
obszarów położonych w gminie Santok, obręb 
0001 Wawrów, dla działek położonych przy 
granicy z m. Gorzowem Wlkp. o numerach:6, 
51/6, 51/7, 452/1, 452/4, 452/6, 452/7, 452/8, 
452/9, 452/10, 452/12, 452/13, 50/4, 50/5, 
50/6, 50/7, 50/8, 50/10, 50/11, 50/12, 50/13, 
50/14, 50/21, 50/22, 50/23, 50/24, 50/25, 
50/26, 50/27, 50/28, 50/29, 50/30, 50/31, 
50/31, 50/32, 50/33, 50/34, 50/35. 

Uchwała XXIX/214/2017 
Rady Gminy Santok 
z dnia 30 stycznia 2017 r. 

6 W sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części działki nr 11/13, 
obręb Wawrów w gminie Santok 

Uchwała Nr XXX/232/2017 
Rady Gminy Santok 
z dnia 29 marca 2017r. . 
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5.3 Ocena aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 

 

Obowiązek oceny aktualności studium i planów miejscowych wynika z art. 32 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym, (t.j. Dz. 

U. z 2018 r. poz1945 ze zm.), który brzmi: „W celu oceny aktualności studium i planów 

miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w 

zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów 

miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do 

ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których 

mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67, oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany 

planu miejscowego”. 

Ocena aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

przyjęta została przyjęta uchwałą  XLIX/387/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

w Gminie Santok. W obecnej kadencji tj. na lata 2018-2023 istnieje konieczność 

opracowania nowego dokumentu oceny.  

 

Decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 

 

Dla terenów dla których brak jest miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego istnieje konieczność wydawania decyzji o warunkach zabudowy bądź 

decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

W 2018 r. wydano 109 decyzji o warunkach zabudowy. Dla zabudowy mieszkaniowej 

wydano 89 decyzji, dla zabudowy usługowej 6 decyzji, natomiast pozostałe dotyczą  

w szczególności budowy instalacji gazowych.  

Jeżeli chodzi o decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostało 

wydanych 12 decyzji.  
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Decyzje o warunkach zabudowy wydawane były głównie w miejscowościach 

Czechów, Wawrów, Gralewo, Santok. 
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6. Plan inwestycyjny. 

 

6.1  Wieloletnia Prognoza Finansowa. 

Lp. Nazwa i cel Jednostka 
Okres 

realizacji.
Nakłady 2018 2019 2020 2021 

Limit 
zobowiązań 

Status 

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 24.246.281,3
2 

14.340.064,
66 

4.889.881,24 4.161.711,00 
321.000,0

0 
23.709.310,90  

1.a - wydatki bieżące 1.075.549,95 547.097,66 491.476,59 36.975,70 0,00 1.075.549,95  
1.b - wydatki majątkowe 23.170.731,3

7 
13.792.967,

00 
4.398.404,65 4.124.735,30 

321.000,0
0 

22.633.760,95  

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 
programami realizowanymi z udziałem środków, o których 
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. 
o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), 
z tego: 

23.593.681,3
2 

14.313.964,
66 

4.263.381,24 4.161.711,00 
321.000,0

0 
23.056.710,90  

1.1.1 - wydatki bieżące 1.075.549,95 547.097,66 491.476,59 36.975,70 0,00 1.075.549,95  
1.1.1.1 Budowa przystani dla jednostek 

pływających w Santoku - Łączą nas 
rzeki - II etap 

Urząd Gminy 
Santok 

2017-
2020 

308.530,42 88.118,40 183.436,32 36.975,70 0,00 308.530,42 W realizacji 

1.1.1.2 Nowe przedszkolaki w Gminie Santok 
- 

Gminne 
Przedszkole 
w Wawrowie 

2018-
2019 

345.008,00 177.221,56 167.786,44 0,00 0,00 345.008,00 Zrealizowano 

1.1.1.3 Skuteczni i nowocześni - nowa jakość 
pomocy społecznej w Santoku - 

Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej w 
Santoku 

2018-
2019 

422.011,53 281.757,70 140.253,83 0,00 0,00 422.011,53 W realizacji 

1.1.2 - wydatki majątkowe 22.518.131,3
7 

13.766.867,
00 

3.771.904,65 4.124.735,30 
321.000,0

0 
21 981 160,95  

1.1.2.1 Budowa infrastruktury rekreacyjnej na 
obszarze Gminy Santok - 
Rewitalizacja zdegradowanych 
obszarów miejscowości Gralewo 

Urząd Gminy 
Santok 2017-

2018 
605.234,00 585.234,00 0,00 0,00 0,00 585.234,00 Zrealizowano 

1.1.2.2 Budowa kanalizacji w Lipkach 
Wielkich - etap IA i IB 

Urząd Gminy 
Santok 

2017-
2018 

8.670.000,00 
8.650.000,0

0 
0,00 0,00 0,00 8.650.000,00 Zrealizowano 

1.1.2.3 Budowa przystani dla jednostek 
pływających w Santoku - Łączą nas 
rzeki - II etap 

Urząd Gminy 
Santok 

2017-
2020 

4.200.000,00 0,00 1.880.380,28 1.986.735,30 0,00 3.863.769,58 W realizacji 

1.1.2.4 Budowa remizy strażackiej w Lipkach 
Wielkich 

Urząd Gminy 
Santok 

2017-
2018 

550.000,00 530.000,00 0,00 0,00 0,00 530.000,00 Zrealizowano 

1.1.2.5 Budowa ścieżki rowerowej Santok - 
Stare Polichno 

Urząd Gminy 
Santok 

2017-
2018 

2.050.748,60 2016308,60 0,00 0,00 0,00 2016308,60 Zrealizowano 

1.1.2.6 Modernizacja obiektu Muzeum Grodu 
Santok - Rewitalizacja 
zdegradowanych obszarów 
miejscowości Santok 

Urząd Gminy 
Santok 2017-

2019 
1.240.570,49 

1.204.270,4
9 

0,00 0,00 0,00 1.204.270,49 Zrealizowano 

1.1.2.7 Przebudowa drogi powiatowej nr 
1406F w zakresie budowy ścieżki 
rowerowej - 

Urząd Gminy 
Santok 

2018-
2019 

1.377.322,77 49.298,40 1.328.024,37 0,00 0,00 1.377.322,77 W realizacji 

1.1.2.8 Przebudowa promenady w Santoku - 
Rewitalizacja zdegradowanych 
obszarów miejscowości Santok 

Urząd Gminy 
Santok 

2017-
2018 

762.755,51 692.755,51 0,00 0,00 0,00 692.755,51 Zrealizowano 

1.1.2.9 Zagospodarowanie terenu 
historycznego grodziska w Santoku - 
Rewitalizacja zdegradowanych 
obszarów miejscowości Santok 

Urząd Gminy 
Santok 2018-

2021 
3.061.500,00 39.000,00 563.500,00 213.8000,00 

321.000,0
0 

3.061.500,00 W realizacji 

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 
umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe 

(inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 
652.600,00 26.100,00 626.500,00 0,00 0,00 652.600,00  

1.3.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
1.3.2 - wydatki majątkowe 

652.600,00 26.100,00 
626.500,00 

 
0,00 0,00 652.600,00  

1.3.2.1 Termomodernizacja Sali Wiejskiej w 
Jastrzębniku, Gmina Santok - 

Urząd Gminy 
Santok 

2018-
2019 

652.600,00 26.100,00 626.500,00 0,00 0,00 652.600,0 
Nie rozpoczęto 

inwestycji 
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6.2  Sprawozdanie z realizacji inwestycji. 

 

 

6.2.1 Drogi, place rekreacyjne i obiekty sportowe 

W 2018 r. gmina Santok przebudowała łącznie 5,490 km dróg o łącznej wartości 

5 635 173,79 zł brutto. 

Place rekreacyjne – 722 309,94 zł brutto. 

Obiekty sportowe – 642 552,42 zł brutto. 

L.p. Inwestycja 
Nakłady  

zł brutto 

Rok 
zakończenia 

inwestycji 

1 
Przebudowa drogi gminnej nr 004612F – ul. Stolarska  
w miejscowości Lipki Wielkie 
 

275 242,24  2018 

2 
Przebudowa drogi gminnej nr 004675F – ul. Widokowa  
w miejscowości Czechów 

492 567,42 2018 

3 

Przebudowa drogi gminnej nr 004613F – ul. Lubelska  
w miejscowości Lipki Wielkie – I ETAP 

 

361 379,05 2018 

4 

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gralewo  

– dz. nr 114 

 

36 900,00  2018 

5 

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gralewo  

– dz. nr 44/11 

 

39 360,00 2018 

6 

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wawrów  

– dz. nr 135/108 

 

36 900,00 2018 

7 

Przebudowa drogi gminnej nr 004660F – ul. Ogrodowa  

w miejscowości Janczewo 

 

114 144,00 2018 

8 Przebudowa drogi gminnej nr 004609F 124 537,50 2018 
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* Łączny koszt realizacji: 3 772 077,41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– ul. Owocowa  w miejscowości Janczewo 

 

9 

Przebudowa drogi gminnej nr 004673F w miejscowości 
Ludzisławice 

 

138 375,00 2018 

10 

Przebudowa drogi gminnej nr 004613F  

– ul. Lubelska w miejscowości Lipki Wielkie – II ETAP 

 

1 070 437,27 2018 

11 
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Santok - Stare 
Polichno w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 
158 

1 988 308,60 2018 

12 Przebudowa Promenady w Santoku – Etap I 722 309,94 2018 

13 

Budowa zespołu boisk rekreacyjnych na potrzeby budowy 
infrastruktury rekreacyjnej na obszarze gminy Santok 

 

642 552,42 2018 

14 Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F na odcinku 
Wawrów – Czechów 

957 022,71* 2018 

 ŁĄCZNIE  7 000 036,15  
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6.2.2 Obiekty kubaturowe 

 

6.1.2.1 Przebudowa i termomodernizacja sali wiejskiej w m. Czechów. 

6.1.2.2 Modernizacja obiektu Muzeum Grodu Santok  z zagospodarowaniem 

otoczenia – Etap I. 

 

 

 

6.2.3 Wodociągi i Kanalizacje  

 

Zadania gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków wykonuje Gminna Spółka Wodno – Ściekowa w Santoku  

z siedzibą w Lipkach Wielkich oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  

w Gorzowie Wielkopolskim. 

W roku 2018 gmina Santok oddała do użytku 5 002,15 m kanalizacji podciśnieniowej 

na terenie miejscowości Lipki Wielkie oraz 609,1 sieci wodociągowej  

w miejscowości Lipki Wielkie. Całkowity koszt związany z budową kanalizacji wyniósł 

8 846 661,44 zł brutto. Koszt budowy wodociągów wyniósł 179 709,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

L.p. Inwestycja 
Nakłady  

zł brutto 

Rok 
zakończenia 

inwestycji 

1 
Przebudowa i termomodernizacja sali wiejskiej w m. 

Czechów 

 

904 580,23 2018 

2 
Modernizacja obiektu Muzeum Grodu Santok z 

zagospodarowaniem otoczenia – Etap I 
1 183 260,00 2019 

 ŁĄCZNIE  2 087 840,23  



S t r o n a  | 107 
 

Raport o stanie Gminy Santok za rok 2018 

6.2.4 Oświetlenie ulic, placów i dróg  

W roku 2018 Gmina Santok zamontowała 39 nowych słupów oświetleniowych z 

oprawami aby poprawić bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Łączny koszt 

rozbudowy oświetlenia w roku 2018 wyniósł 363 697,93 zł brutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p. Inwestycja 
Ilość 

punktów 
świetlnych 

1 Doświetlenie ulicy Sadowej w Wawrowie 2  

2 Doświetlenie ulicy Czereśniowej w Wawrowie 2 

3 Doświetlenie ulicy Wiśniowej w Wawrowie 3 

4 Doświetlenie drogi powiatowej przy wyjeździe z 
miejscowości w kierunku osiedla Bermudy 

1 

5 Oświetlenie drogi gminnej w Janczewie prowadzącej do m. 
Górki 

2  

6 Doświetlenie ulicy Orzechowej w Janczewie 3 

7 Oświetlenie ulicy Słonecznej w Janczewie 4 

8 Oświetlenie boiska treningowego w Gralewie 2 

9 Oświetlenie skrzyżowania w Płomykowie przy budynku nr 
22 

1 

10 Doświetlenie skrzyżowania w Płomykowie przy budynku nr 
35 

1 

11 Doświetlenie wjazdu do miejscowości Stare Polichno od 
strony Santoka oraz ulicy Wodnej. 

7 

12 Doświetlenie ulicy w Starym Polichnie przy Sali Wiejskiej 1 

13 Oświetlenie skrzyżowania w Nowym Polichnie budynku nr 
26 

1 

14 Doświetlenie drogi gminnej na dz. 364 w Ludzisławicach 1 

15 Doświetlenie ulicy Noteckiej w Lipkach Wielkich 2 

16 Doświetlenie ulicy Lubelskiej w Lipkach Wielkich 3 

17 Doświetlenie drogi gminnej na dz. 170 w Lipkach Małych 1 

18 Doświetlenie drogi gminnej na dz. 344 w Jastrzębniku 2 
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6.3 Pozyskiwanie środków zewnętrznych. 

Programy realizowane w Gminie Santok 

6.3.1 Programy rządowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p. Nazwa projektu 
Wartość 
ogółem 

kwota 
dofinansowania 

program 
operacyjny 

1 

Przebudowa drogi gminnej nr 

004613F  

– ul. Lubelska w miejscowości 

Lipki Wielkie – II ETAP 

1 070 437,27 595 510,00 

Rządowy 
Program na rzecz 
Rozwoju oraz 
Konkurencyjności 
Regionów 
poprzez 
Wsparcie 
Lokalnej 
Infrastruktury 
Drogowej 

2 
Budowa sali gimnastycznej w 

Janczewie 
1 741 899,00 574 800,00 

Program Rozwoju 
Kultury Fizycznej 

 ŁĄCZNIE DOFINANSOWANIE  1 170 310,00  
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6.3.2 Programy unijne. 

 

 

 

L.p. Nazwa projektu 
Wartość 
ogółem 

kwota 
dofinansowania 

program 
operacyjny 

1 

Budowa ścieżki rowerowej na 

odcinku Santok - Stare Polichno 

w ramach zadania "Przebudowa 

Drogi Wojewódzkiej nr 158". 

1 988 308,60 1 408 229,95 RPO-L 2020 

2 

Rewitalizacja zdegradowanych 

obszarów miejscowości 

Gralewo. 

642 552,42 416 996,79 RPO-L 2020 

3 
Rewitalizacja zdegradowanych 

obszarów miejscowości Santok. 
1 816 333,95 1 419 317,49 RPO-L 2020 

4 
Przebudowa sali wiejskiej w 

Czechowie. 
904 580,23 212 823,00 

PROW 2014- 

2020 

5 

Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie 

Gminy Santok poprzez budowę 

sieci kanalizacyjnej, sieci 

wodociągowej oraz oczyszczalni 

ścieków 

 

8 846 661,44 1 991 669,00 
PROW 2014-

2020 

6 

Przebudowa drogi powiatowej nr 

1406F w zakresie budowy 

ścieżki rowerowej 

2 277 244,16 1 723 984,25 RPO-L 2020 

7 

Budowa przystani dla jednostek 

pływających w miejscowości 

Santok – Łączą na rzeki II 

4 199 691,14 3 569 737,46 Interreg 

 ŁĄCZNIE DOFINANSOWANIE  10 72 758,54  
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6.3.3 Fundusz małych projektów. 

 

 

 

 

 

 

L.p. Nazwa projektu 
Wartość 
ogółem 

kwota 
dofinansowania 

program 
operacyjny 

1 

OTTON Z BAMBERGU - 

ŚWIĘTY ŁĄCZĄCY DWA 

NARODY 

5 313,28 
EURO 

4 516,29 

EURO 

Fundusz Małych 
Projektów (FMP) 
w ramach 
Programu 
Współpracy 
INTERREG V A 
Brandenburgia-
Polska 2014-
2020 

2 
DOŻYNKI – ŚWIĘTO PLONÓW 

2018 
6 456,47 
EURO 

5 488,00 

 EURO 

Fundusz Małych 
Projektów (FMP) 
w ramach  
Programu 
Współpracy 
INTERREG V A 
Brandenburgia-
Polska 2014-
2020 

3. 

DNI GRODU SANTOK 2018 

POLSKO-NIEMIECKIE 

WYDARZENIE HISTORYCZNE  

11 330,28 
EURO 

9 630,74     
EURO 

Fundusz Małych 
Projektów (FMP) 
w ramach  
Programu 
Współpracy 
INTERREG V A 
Brandenburgia-
Polska 2014-
2020 

 ŁĄCZNIE DOFINANSOWANIE  
19 635,03 

EURO 
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7. Fundusz sołecki w 2018r. 

 

REALIZACJA ZADAŃ I WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA ROK 2018: 

 

1. BARANOWICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Zadanie Kwota Zrealizowano Procent 

1. 

 

Zakup i montaż huśtawki dla 
3.000,00 3.000,00 100% 

2. Przygotowanie terenu, zakup i 

wyłożenie kostką brukową 

części terenu rekreacyjno-

sportowego  

dzieci 

8.520,69 8.509,00 99,86% 

3. Suma 11.520,69 

zł 
11.509,00 zł 99,90% 
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2. CZECHÓW 

Lp. Zadanie Kwota Zrealizowan

o 

Procent 

 

1. 

 

 

 

Utwardzenie nawierzchni 

kostką brukową na 

przystankach komunikacji 

MZK, na powierzchni 18 m 

kw. w Czechowie 

 

1.000,00 

 

 

 

982,60 

 

 

 

 

98,26% 

 

 

 

2. 

 

 

Postawienie wiaty na 

przystanku dla wsiadających z 

Sarris Darm ul. Klonowa w 

Czechowie 

8.750,00 8.750,00 100% 

 

3. 

 

 

 

 

Doprowadzenie energii 

elektrycznej na plac 

wypoczynku i rekreacji 

n/Wartą celem oświetlenia i 

możliwości podłączana 

nagłośnienia. 

11.820,00 10.869,22 91,96% 

 

4. 

Zagospodarowanie skweru na 

ul. Klonowej przy przystanku 

MZK. 

1.300,00 1.297,73 99,83% 

5.  

 

 

Wykonanie projektu siłowni 

napowietrznej. 
2.000,00 2.000,00 100% 

6.  Wykonanie tablic 

informacyjnych. 

 

2.464,12 2.447,71 99,33% 

7. Suma 27.334,12 26.347,26 96,39% 
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3. GRALEWO 

Lp. Zadanie Kwota Zrealizowano Procent 

1. Remont i wyposażenie 

sali wiejskiej w Gralewie 
26.190,10 23.969,92 91,52% 

2. Zabawa choinkowa  4.000,00 4.000,00 100% 

3. Utrzymanie porządku  

we wsi 
2.000 ,00 640,75 32,04% 

4. Montaż krzyża na 

cmentarzu komunalnym  

4.500,00 

 
4.500,00 100% 

 Suma 36.690,10 33.110,07 90,24% 

 

4. GÓRKI  

Lp. Zadanie Kwota Zrealizowano Procent 

1. Zakup pilarki spalinowej 2.000,00 1.990,00 99,50% 

2. Zakup agregatu 

prądotwórczego 
650,00 630,00 96,92% 

3. Ogrodzenie krzyża + ławki 4.500,00 4.500,00 100% 

4. Paliwo, olej, przegląd sprzętu 500 ,00 494,27 98,85% 

5. Imprezy integracyjne 1.871,20 1.870,89 99,98% 

6. Kancelaryjne potrzeby 

sołtysa 
74,63 0 0% 

7. Dokończenie wiaty, 

zagospodarowanie terenu 

przy wiacie i boisku (kwiaty, 

nasadzenia, piach, 

urządzenia) 

2.878,80 2.595,75 90,17% 

 Suma 12.474,63 12.080.91 96,84% 
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5. JANCZEWO  

Lp. Zadanie Kwota Zrealizowano Procent 

1. Zakup i instalacja 

klimatyzacji w sali 

wiejskiej w Janczewie 

20.000,00 20.000,00 100% 

2.  Utrzymanie terenów 

zielonych na terenie 

sołectwa: pielęgnacja wsi, 

zakup kosiarki, naprawy 

sprzętu i kosiarek, zakup i 

nasadzenia krzewów i 

roślin, zakup paliwa, żyłki, 

oleju i środków ochrony 

roślin i innych materiałów 

10.000,00 9.862,76 98,63% 

3. Integracja mieszkańców: 

1) festyny rodzinne, 

2) dzień dziecka  

3) dzień seniora 

4) Janczewska 10 

5) Mikołajki  

4.000,00 3.984,94 99,62% 

4. Zakup i montaż drzwi do 

szatni sportowej dla KS 

Iskra 

2.000,00 1.999,80 99,94% 

5. Zakup art. papierniczych, 

korespondencja 

690,10 

 

191,10 27,69 

 Suma 36.690,10  36.040,60 98,23% 
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6. JASTRZĘBNIK 

Lp. Zadanie Kwota Zrealizowano Procent 

1. Wyposażenie sali 

wiejskiej oraz budowa 

ogrodzenia 

4.000 ,00 3.942,50 98,56% 

2. Doposażenie placu 

zabaw 
3.000,00 2.898,50 96,62% 

3. Integracja mieszkańców: 2.400,00 2.311,87 96,33% 

4. Zakup paliwa i 

materiałów 

eksploatacyjnych oraz 

naprawa kosiarki  

600,00 401,29 66,88% 

5. Zakup dwóch grilli  700,00 700,00 100% 

6. Zakup tablic 

informacyjnych – 3 szt. 
2.000,00 2.000,00 100% 

7. Utrzymanie zieleni i 

terenów komunalnych  
3.810,55 3.810,55 100% 

 Suma 16.510,55 16.064,71 97,30% 

 

 

7. LIPKI MAŁE 

Lp. Zadanie Kwota Zrealizowano Procent 

1. Serwis i paliwo do 

kosiarki spalinowej  
400,00 93,20 23,30% 

2. Integracja mieszkańców  400,00 399,97 99,99% 

3. Zakup ciągnika – 

kosiarki  
7.500,00 7.500,00 100% 

4. Wyposażenie wiaty 

wiejskiej – zakupy mebli 
799,14 689,92 86,33% 

5. Suma  9.099,14 

 
8.682,00 95,43% 
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8. LIPKI WIELKIE 

Lp. Zadanie Kwota Zrealizowano Procent 

1. Modernizacja i 

oświetlenie placu 

rekreacyjnego za salą 

wiejską  

15.000,00 15.000,00 100% 

2. Zakup paliwa, żyłki i 

serwis kosiarki 
3.500,00 1.795,00 51,29% 

3. Integracja mieszkańców  5.000,00 4.513,88 90,28% 

4. Zakup kosy i piły 

spalinowej  
3.800,00 3.800,00 100% 

5. Zakup umundurowania 

dla OSP Lipki Wielkie 
4.000,00 4.000,00 100% 

6. Zakup sprzęty 

sportowego na boisko 

sportowe - bramki 

5.000,00 4.999,00 99,98% 

7. Pielęgnacja zieleni 

komunalnej – zakup i 

pielęgnacja roślin 

390,10 386,94 99,19% 

 Suma  36.690,10 34.495,52 94,01% 
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9. LUDZISŁAWICE 

Lp. Zadanie Kwota Zrealizowano Procent 

1. Doposażenie sali 

wiejskiej – zakup sprzęt 

AGD 

4.000,00 3.997,00 99,93% 

2. Doposażenie siłowni na 

placu zabaw  
6.000,00 6.000,00 100% 

3. Zakup kosy spalinowej  2.500,00 2.421,55 96,86% 

4. Wynagrodzenie 

pracownika 

obsługującego kosę 

spalinową  

1.000,00 1.000,00 100% 

5. Zakup paliwa, żyłki, 

oleju, serwis kosiarki 
500,00 429,75 85,95% 

6. Integracja mieszkańców 1.850,00 

 
1.849,21 99,96% 

 Suma  15.850,12 15.697,51 99,04% 

 

10. MĄKOSZYCE  

Lp. Zadanie Kwota Zrealizowano Procent 

1. Budowa oświetlenia 

ulicznego – cd. 
6.000,00 0 0% 

2. Doposażenia placu 

zabaw  
3.209, 22 0 0% 

 Suma  9.209,22 0 0% 
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11. NOWE POLICHNO  

Lp. Zadanie Kwota Zrealizowano Procent 

1. Zakup kosy spalinowej 2.500,00 2.421,55 96,86% 

2. Zakup paliwa, żyłki i 

oleju 
500,00 474,26 94,85% 

3. Wynagrodzenie 

pracownika do koszenia 
1.000,00 996,12 99,61% 

4. Integracja mieszkańców  1.500,00 499,09 33,27% 

5. Zakup ławek  przed salę 

wiejską  
1.000,00 854,17 85,42% 

6. Budowa oświetlenia 

ulicznego  
8.469,56 8.469,56 100% 

7. Suma  14.969,56 13.714.75 91,62% 

 

 

12. PŁOMYKOWO 

Lp. Zadanie Kwota Zrealizowano Procent 

1. Rozbudowa oświetlenia 

ulicznego  
12.553,01 12.553,01 100% 

2. Integracja mieszkańców  2.200,00 2.200,03 100% 

3. Utrzymanie zieleni 

komunalnej w sołectwie  
400,00 0 0% 

 Suma  15.153,01 zł 14.753,04 97,36% 

 

 

 

 

 

 



S t r o n a  | 119 
 

Raport o stanie Gminy Santok za rok 2018 

13. SANTOK 

Lp. Zadanie Kwota Zrealizowano Procent 

1. Integracja mieszkańców  5.000,00 4.829,90 96,60% 

2. Zakup siedzisk na 

boisko sportowe w 

Santoku  

3.000,00 3.000,00 100% 

3. Utrzymanie zieleni na 

terenie sołectwa  
6.000,00 3.469,93 57,67% 

4. Zakup wyposażenia dla 

OSP 
1.000,00 1.000,00 100% 

5. Ogrodzenie placu zabaw 

przy ul. Wodnej 
10.000 ,00 7.558,04 75,58% 

6. Doposażenie i remont 

pomieszczeń sołectwa  
10.690,10 10.690,10 100% 

7. Zakup materiałów do 

wieńca dożynkowego  
1.000 ,00 459,16 45,92 

 Suma 36.690,10 31.007,13 84,51% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S t r o n a  | 120 
 

Raport o stanie Gminy Santok za rok 2018 

14. STARE POLICHNO 

Lp. Zadanie Kwota Zrealizowano Procent 

1. Zakup zestawu 

ratownictwa 

medycznego dla OSP 

Stare Polichno 

7.000,00 7.000,00 100% 

2. Utrzymanie czystości i 

porządku w sołectwie  
3.000,00 1.739,13 57,97% 

3. Integracja mieszkańców  5.000,00 4.995,93 99,92% 

4. Konserwacja placu 

zabaw  
500,00 500,00 100% 

5. Utrzymanie zieleni, 

nasadzenie 
2.000 ,00 363,00 18,15% 

5. Wyposażenie boiska 

sportowego – zakup 

boksów  

5.000,00 5.000,00 100% 

6. Doposażenie kuchni w 

sali wiejskiej  
10.000 ,00 9.995,68 99,96% 

7. Budowa oświetlenia 

ulicznego 
4.190,10 4,190,10 100% 

 Suma  36.690,10 33.783,84 92,08% 
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15. WAWRÓW 

Lp. Zadanie Kwota Zrealizowano Procent 

1. Integracja mieszkańców  4.000,00 4.000,00 100% 

2. Zakup kwiatów i 

krzewów  
2.200,10 2.200,00 100% 

3. Zakup paliwa i części do 

kosiarek 
1.700,00 563.01 33,12% 

4. Zakup drewnochronu do 

malowania placów 

zabaw  

690 ,00 149,46 21,66% 

5. Zakup węży dla  OSP 

Wawrów  
2.000 ,00 2.000,00 100% 

6. Zakup donic kwiatowych, 

wymiana desek w 

ławkach   

4.000,00 3.959,90 99,00% 

7. Zakup roletek okiennych 

do SP w Wawrowie 
3.000,00 3.000,00 100% 

8. Zakup nasadzeń dla 

Przedszkole Gminnego 

w Wawrowie  

1.500,00 1.500,00 100% 

9. Zakup tablic 

informacyjnych 
2.000,00 2.000,00 100% 

10. Zakup desek na ławki – 

remont ławek na 

stadionie piłkarskim  

2.000,00 2.000,00 100% 

11. Zakup opryskiwacza 

oraz płynów do 

zwalczania chwastów  

600,00 270,00 45,00% 

12. Zakup i montaż lino-

parku  
13.000,00 13.000,00 100% 

 Suma 36.690,10 34.681,37 94,53% 
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8. Gospodarka komunalna i nieruchomościami. 

 

Stan mienia komunalnego. 

Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności (stan na dzień 31 grudnia 

2018r.). 

1) Grunty ogółem – 549 ha, w tym: 

a) Użytki rolne: 247 ha 

b) Lasy: 5 ha 

c) Grunty zabudowane i zurbanizowane: 288 ha, w tym drogi 229 ha 

d) Pozostałe: 9 ha. 

 

2) Drogi kategorii gminnej – 86 km. 

 

3) Obiekty oświatowe: 

a) Szkoła Podstawowa w Santoku, ul. Gralewska 9 

b) Szkoła Podstawowa w Lipkach Wielkich, u. Nowa 16 

c) Szkoła Podstawowa w Wawrowie, Wawrów 47B 

d) Szkoła Podstawowa w Janczewie, Janczewo 27 

e) Gminne Przedszkole w Santoku, ul. Gorzowska 19 

f) Gminne Przedszkole w Wawrowie, Wawrów 46 

g) Gminne Przedszkole w Lipkach Wielkich, ul. Szosowa 90. 

 

4) Obiekty kulturalne: 

a) Sala wiejska w Wawrowie, Wawrów 88F 

b) Sala wiejska w Janczewie, Janczewo 24E 

c) Sala wiejska w Gralewie, Gralewo 48A 

d) Sala wiejska w Płomykowie, Płomykowo 16A 

e) Sala wiejska w Czechowie, ul. Kalinowa 34 

f) Sala wiejska w Starym Polichnie, ul. Szkolna 9 

g) Sala wiejska w Nowym Polichnie, Nowe Polichno 7 

h) Sala wiejska w Ludzisławicach, Ludzisławice 26A 

i) Sala wiejska w Lipkach Wielkich, Biblioteka,  ul. Szosowa 72 
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j) Sala wiejska w Jastrzębniku, Jastrzębnik 36 

k) Gminny Ośrodek Kultury w Santoku, ul. Gorzowska 37 

l) Biblioteka Publiczna w Santoku, ul. Gorzowska 35. 

 

5) Lokale komunalne mieszkaniowe w miejscowościach: 

k) Wawrów – 9 lokali 

l) Janczewo – 8 lokali 

m) Santok – 3 lokale 

n) Czechów – 1 lokal 

o) Stare Polichno – 1 lokal 

p) Lipki Wielkie – 15 lokali 

q) Mąkoszyce – 4 lokale 

r) Lipki Małe – 1 lokal 

s) Jastrzębnik – 6 lokali, w tym 2 socjalne 

t) Gralewo - 1 lokal. 

 

6) Lokale użytkowe w miejscowościach: 

a) Lokale w Ośrodku Zdrowie w Santoku – 3 lokale 

b) Lokale w Ośrodku Zdrowia w Lipkach Wielkich – 2 lokale 

c) Wawrów – 1 lokal 

d) Janczewo – 1 lokal. 

 

7) Obiekty OSP: 

a) Wawrów 47A 

b) Janczewo 92 

c) Gralewo 48A 

d) Santok, ul. Szkolna 6A 

e) Stare Polichno, ul. Zielona 

f) Ludzisławice 26A 

g) Lipki Wielkie, ul. Lubelska 10 

h) Czechów, ul. Kalinowa 33 
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8) Obiekty służby zdrowia 

a) Ośrodek Zdrowia w Santoku, ul. Gorzowska 43 

b) Ośrodek Zdrowia w Lipkach Wielkich, ul. Szosowa 107. 

 

9) Obiekty użyteczności publicznej: 

a) Muzeum Grodu Santok, ul. Wodna 2A 

b) Budynek Urzędu Gminy, ul. Gorzowska 59. 

 

10) Obiekty sportowe 

a) Szatnia sportowa i boisko w Gralewie 

b) Szatnia sportowa i boisko w Lipkach Wielkich 

c) Szatnia sportowa,  boisko sportowe, boisko Orlik, stadion żużlowy w 

Wawrowie 

d) Szatnia sportowa i boisko w Starym Polichnie 

e) Szatnia sportowa i boisko w Janczewie. 

 

11) Zbiorcza sieć wodociągowa – 130 km. 

 

12) Zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej – 61 km. 

 

13) Punkty poboru wody: 

- Płomykowo 

- Ludzisławice. 

 

14) Oczyszczalnia ścieków w Lipkach Wielkich. 
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Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych oraz o posiadaniu. 

 

Oprócz własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego gruntu  gminie 

przysługują inne prawa majątkowe. Należą do nich w szczególności: udziały gminy w 

spółkach – długoterminowe aktywa finansowe 

Udziały Stan na 31.12.2018r. 

Bank Spółdzielczy 6500,00 zł 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 

Warszawa 
100,00 zł 

PWiK Gorzów Wlkp. 5 238 500,00 zł 

Gorzowski Ośrodek Tech. 5000,00 zł 

 

 

Obrót nieruchomościami 

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Gmina Santok: 

- nabyła odpłatnie od  osób fizycznych  grunt o powierzchni 0,2135  ha położony w 
miejscowości Janczewo na realizację zadań własnych gminy, 

- przeprowadziła 1 zamianę  nieruchomości między Gminą a osobami fizycznymi w  
miejscowości Wawrów na realizację celu publicznego, 

- przekazała w formie darowizny na rzecz Powiatu Gorzowskiego nieruchomość o 
powierzchni 0,05 ha na realizację zadań publicznych związanych z infrastrukturą 
drogową.  

 

W analizowanym okresie zbyto z zasobu: 

-    w trybie przetargu 3 nieruchomości, 
-    w trybie bezprzetargowym 3 nieruchomości. 

 

Poniższa tabela przedstawia wykaz zbytych nieruchomości: 
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Lp. Miejscowość 

Rodzaj zbywanej nieruchomości 

udział 
forma zbycia 

 

cena sprzedaży 

z VAT-em 

w zł 

 

Lokal mieszkalny/ 

użytkowy 

o pow. m2 

Nr działki 
pow. działki 

w m2 

1 2 3 5 6 7 8 9 

1. Wawrów 
lokal mieszkalny 

47,38 
135/38 347 1413/10000 

sprzedaż 

bezprzetargowa 

dla Najemcy 

 

52.780,00 

2. Janczewo - 226/3 299 - 

sprzedaż 

bezprzetargowa w 

celu poprawienia 

warunków 

zagospodarowania 

nieruchomości 

przyległych 

8.610,00 

3. Lipki Wielkie 
lokal użytkowy 

64,82 

 

223/1 

 

 

 

 

561 

 

 

 

 

276/1000 

 

 

 

przetarg 

nieograniczony 

 

25.250,00 

 

 

4. Wawrów - 
135/184; 

135/185 

2212 

1380 
- 

przetarg 

ograniczony 
55.550,00 

5. Wawrów 

 

 

- 

172/8 – 

właściciel: 

Gmina Santok 

172/10 – 

właściciel: 

osoba fizyczna 

63 

63 
- 

zamiana 

nieruchomości 
0,00 

6. Janczewo - 161/4 2766 - 
przetarg 

nieograniczony  
212.100,00 

7. Czechów - 92 500 - 

darowizna na 

rzecz Powiatu 

Gorzowskiego 

0,00 

8. Janczewo 
lokal mieszkalny 

60,29 
297 600 3967/10000 

sprzedaż 

bezprzetargowa 

dla Najemcy 

 

35.200,00 

( I wpłata w 

2018r. 

10.000,00 + 9 

rat po 2.800,00) 
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9. Polityka edukacyjna. 

 Gmina Santok będąc organem prowadzącym dla przedszkoli i szkół 

podstawowych, realizowała zadania oświatowe prowadząc: cztery szkoły 

podstawowe, trzy przedszkola i jeden oddział przedszkolny oraz zwracając koszty 

udzielonej dotacji na dzieci przedszkolne korzystające z przedszkoli na terenie miasta 

Gorzowa Wielkopolskiego.  

 

 

l.p. 

 

Nazwa placówki 

Rok szkolny 2017/2018 

Liczba 

oddziałów 

Liczba dzieci 

 1 Przedszkole Gminne  

w Wawrowie  

5 100 

  2 Gminne Przedszkole 

w Santoku 

4 90 

 3 Gminne Przedszkole  

w Lipkach Wielkich 

3 75 

 4 Oddział Przedszkolny  

w SP Janczewo 

1 24 

  RAZEM 13 289 

 

Liczba dzieci przedszkolnych objętych dofinansowaniem Gminy Santok w 

przedszkolach na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego: 

- publicznych  - 23 

- niepublicznych – 14 

Praca przedszkoli zorganizowana jest tak, aby jak najpełniej zabezpieczyć potrzeby 

rodziców i dzieci. Przedszkola i oddział przedszkolny zapewniają bezpłatne 

wychowanie, nauczanie i opiekę w wymiarze 5 godzin oraz opiekę dostosowaną do 

potrzeb rodziców zapisanych do przedszkoli. 
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Ogólna liczba dzieci w wieku przedszkolnym zameldowanych na pobyt stały i czasowy 

w Gminie Santok wg stanu na koniec września 2018 r. wynosiła 406 osoby. Z tej liczby 

256 uczęszczało do przedszkoli. Uwzględniając wychowanków dotowanych przez 

Gminę Santok w przedszkolach na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego (37) 

wskaźnik objęcia opieką przedszkolną wyniósł 72,16 % ogółu dzieci przedszkolnych 

zameldowanych na terenie gminy.  

 

Liczba uczniów w oddziałach w roku szkolnym 2017/2018  

ROK 

SZKOLNY ZESPÓŁ SZKÓŁ W SANTOKU-SZKOŁA PODSTAWOWA 

2017/2018 I II IIIa IIIB IVA IVB V VIA VIB VIIA VIIB 

23 7 19 20 13 19 22 16 15 18 18 

KLASY GIMNAZJALNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 IIA IIB III              

 18 17 23              

 

ROK 

SZKOLNY SZKOŁA PODSTAWOWA W LIPKACH WIELKICH  

 

 

 2017/2018 

I II III IV V VI VII   

13 7 33 26 22 14 17   

KLASY GIMNAZJALNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

II IIIA IIIB         

26 12 18         
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ROK 

SZKOLNY SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWROWIE  

   

    2017/2018 

I II III IVa IVb V VI VII 

24 12 12 17 16 10 11 14 

         

ROK 

SZKOLNY SZKOŁA PODSTAWOWA W JANCZEWIE 

 

    2017/2018 

1 II IIIA IIIB IV V VII VIII 

18 0 17 16 15 23 6 0 

 

 

W roku szkolnym 2017/2018 uległa zmianie sieć szkół podstawowych i gimnazjów, 

ponieważ w I kwartale 2017 roku została podjęta przez Radę Gminy Santok uchwała 

wynikająca ze zmiany prawa oświatowego w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą 

Prawo Oświatowe na okres od dnia 01.09.2017.do 31.08.2019. Ustalona uchwałą 

nowa sieć szkół podstawowych pokrywa się z wcześniej funkcjonującą siecią, z 

jednym wyjątkiem: miejscowość Jastrzębnik została włączona do sieci Szkoły 

Podstawowej w Lipkach Wielkich. Sieć przedszkoli nie uległa zmianie. Od 1 września 

funkcjonujące sześcioletnie szkoły podstawowe oraz zespoły szkół uległy 

przekształceniu w ośmioletnie szkoły podstawowe. 

W roku szkolnym 2017/2018 opieką przedszkolną, rocznym przygotowaniem 

przedszkolnym oraz obowiązkiem szkolnym w klasach I-VII i klasie II gimnazjum 

objętych było w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok 924 

uczniów.  
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Finansowanie oświaty w 2018 r. (rok budżetowy). 

 

 Wydatki na oświatę stanowią znaczący udział w budżecie gminy, w roku 

budżetowym wyniosły  36,3 % planowanych wydatków, t.j. 10.780.847,67 złotych. 

Środki na finansowanie zadań oświatowych pochodzą z subwencji oświatowej i dotacji. 

Dochody i wydatki teoretycznie powinny się równoważyć. Jednak od szeregu lat 

różnica pomiędzy naliczoną subwencją oświatową a ogólnymi wydatkami oświatowymi 

stale rośnie. Dotowanie oświaty stanowi bardzo istotny problem finansowy dla wielu 

samorządów w kraju, również dla santockiego samorządu. Podstawowym kryterium 

przy naliczaniu subwencji oświatowej dla gmin jest liczba uczniów, a ten wskaźnik 

determinuje wysokość subwencji. Malejący przyrost naturalny, nieuwzględnianie 

specyfiki gmin wiejskich (małe oddziały szkolne), wypłata dodatkowych zobowiązań 

(urlopy zdrowotne, dowożenie uczniów, nauczanie indywidualne, itp.) będą w 

konsekwencji powodować zwiększanie się udziału środków własnych gminy w 

ogólnych kosztach funkcjonowania oświaty. Dysponując określoną wysokością 

środków zaplanowanych w budżecie gminy musimy stale poprawiać efektywność ich 

wykorzystania.  

 Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania oświaty 2018 r. wyniosły łącznie 

10.780.847,67 zł, w tym wydatki na szkoły, gimnazja, świetlice 7.959.687,33 zł. Środki 

na finansowanie zadań oświatowych pochodzą z tzw. subwencji oświatowej i środków 

własnych budżetu gminy i w 2018 roku wynosiły odpowiednio: 

- subwencja oświatowa:   6.216.706,00 zł* 

- dochody własne (w tym dotacje celowe, czesne, zwroty z innych gmin): 758.032,91 

- środki własne budżetu Gminy: 3.806.108,76 zł   

 

* Subwencja oświatowa w 2018 r. - 6.216.706,00 zł naliczona na podstawie danych 

SIO z 30.09.2017 r. 
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Szkoła Podstawowa w Janczewie 

 

l.p.   
1 Liczba dzieci 97,4454 
2 Wydatki ogółem 1.252.944,80 
3 Wydatki na wynagrodzenia 1.166.507,81 
4 Wydatki pozostałe 86.436,99 
5 Subwencja 904.367,58 
6 Wydatek gminy 348.577,22 
7 Dopłata gminy na 1 ucznia 3.577,15 
8 Średnia wysokość subwencji 

 na 1 ucznia 
9.280,76 

9 Roczny koszt na 1 ucznia  12.857,92 
10 Liczba oddziałów 7 
11 Średni koszt funkcjonowania  

1 oddziału 
178.992,17 

 

 

Szkoła Podstawowa w Wawrowie 

 

l.p.   
1 Liczba dzieci 124,6882 
2 Wydatki ogółem 1.262.777,84 
3 Wydatki na wynagrodzenia 1.141.374,56 
4 Wydatki pozostałe 121.403,28 
5 Subwencja 1.1019.469,11 
6 Wydatek gminy 243.308,73 
7 Dopłata gminy na 1 ucznia 1.951,34 
8 Średnia wysokość subwencji na 1 

ucznia 
8.176,15 

9 Roczny koszt na 1 ucznia  10.127,48 
10 Liczba oddziałów 8 
11 Średni koszt funkcjonowania 1 

oddziału 
157.847,43 

 

 

 

 

 

 



S t r o n a  | 132 
 

Raport o stanie Gminy Santok za rok 2018 

Szkoła Podstawowa w Lipkach Wielkich 

 

l.p.   
1 Liczba dzieci 184,4147 
2 Wydatki ogółem 2.064.315,50 
3 Wydatki na wynagrodzenia 1.802.703,54 
4 Wydatki pozostałe 261.611,96 
5 Subwencja 1.496.921,62 
6 Wydatek gminy 567.393,88 
7 Dopłata gminy na 1 ucznia 3.076,73 
8 Średnia wysokość subwencji na 1 

ucznia 
8.117,15 

9 Roczny koszt na 1 ucznia  11.193,88 
10 Liczba oddziałów 11 
11 Średni koszt funkcjonowania 1 

oddziału 
187.665,05 

 

 

Szkoła Podstawowa w Santoku 

l.p.   
1 Liczba dzieci 244,6566 
2 Wydatki ogółem 3.110.066,05 
3 Wydatki na wynagrodzenia 2.830.392,45 
4 Wydatki pozostałe 279.673,60 
5 Subwencja 2.233.964,01 
6 Wydatek gminy 876.102,04 
7 Dopłata gminy na 1 ucznia 3.580,95 
8 Średnia wysokość subwencji na 1 

ucznia 
9.131,02 

9 Roczny koszt na 1 ucznia  12.711,896 
10 Liczba oddziałów 14 
11 Średni koszt funkcjonowania 1 

oddziału 
222.147,58 

 

 

Objaśnienia do tabel:  

1. Liczba dzieci – liczba dzieci w danej placówce wg stanu w dn. 30.09.2017 jest to 

średnia określona wg danych MEN w rubryczce subwencyjnej 

2. Wydatki ogółem – wydatki poniesione na placówkę w ciągu 2018 roku 

3. Wydatki na  wynagrodzenia – wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z jego 

pochodnymi oraz z ZFŚS 
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4. Wydatki pozostałe – pozostałe koszty poniesione na utrzymanie placówki (energia, 

woda, ścieki, gaz , środki czystości, pomoce dydaktyczne, doskonalenie zawodowe, 

artykuły biurowe, itd.) 

5. Subwencja – wysokość subwencji wyliczona w oparciu o liczbę dzieci w danej 

placówce 

6. Wydatek gminy – różnica pomiędzy wydatkami ogółem a otrzymaną subwencją 

7. Dopłata gminy na 1 ucznia – wydatek gminy/liczbę dzieci w szkole 

8. Średnia wysokość subwencji na 1 ucznia – subwencja/liczba dzieci 

9. Roczny koszt na 1 ucznia – wydatki ogółem/liczbę dzieci 

10. Średni koszt funkcjonowania 1 oddziału – wydatki ogółem/liczbę oddziałów 

11. Wydatki SP Janczewo pomniejszono o wydatki poniesione na oddział 

przedszkolny (rozdział 80103) 

12. Wydatki SP Lipki Wielkie pomniejszono o wydatki poniesione na stołówkę 

(rozdział 80148). 

 

Dofinansowanie rządowe do przedszkoli: 258.938,00, natomiast koszt utrzymania 

przedszkoli przez Gminę wyniósł ogółem w 2018 r. 2.821.160,34 zł, w tym: 

 

Przedszkole Lipki Wielkie –     639.723,43 zł 

Przedszkole Santok -            1.017.479,69 zł 

Przedszkole Wawrów -         1.110.421,77 zł 

Oddział Przedszkolny w SP Janczewo – 53.535,45 zł 

 

Koszty funkcjonowania przedszkoli należy powiększyć o kwotę jaką Gmina Santok 

przekazuje miastu Gorzów Wielkopolskiemu za pobyt dzieci w placówkach 

przedszkolnych publicznych i niepublicznych i wyniosła odpowiednio: 

2018 r. – 228.513,58 

Łączne koszty zabezpieczenia opieki przedszkolnej dla dzieci z terenu gminy Santok 

wynosiły w 2018 roku 3.049.673,92 zł. 
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Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli 

 

 Obowiązek organizacji bezpłatnego dowozu dzieci i uczniów do szkół wynika z 

art. 39 ust. 3 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Zapewnienie tego 

transportu pojawia się w momencie gdy droga ucznia klas I-IV z domu do szkoły 

przekracza 3 km, a dla uczniów klas V-VIII – 4 km. Spełnienie tego obowiązku może 

być realizowane w dwojaki sposób: albo poprzez wspomnianą wcześniej organizację 

bezpłatnego transportu lub poprzez zwrot kosztów przejazdu ucznia na podstawie 

zawartego porozumienia z rodzicami bądź opiekunami prawnymi. Również do 

obowiązkowego zadania gminy wymienionego w art. 39 ust. 4 ustawy Prawo 

oświatowe jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu  

i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, do 

ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. Obowiązkiem gminy jest również zwrot 

kosztów przejazdu ucznia i dziecka niepełnosprawnego rodzicom bądź opiekunom 

prawnym, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem a rodzicami, 

jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.  

 Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów Szkoły Podstawowej  

w Janczewie i w części Szkoły Podstawowej w Santoku a także Gminnego 

Przedszkola w Santoku realizowany jest przez przewoźnika wyłonionego w przetargu 

nieograniczonym. Oprócz tego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Santoku i Szkoły 

Podstawowej w Lipkach Wielkich kupowane są bilety miesięczne PKS. Dla uczniów z 

Czechowa, realizujących obowiązek szkolny w szkołach podstawowych i klasach 

gimnazjalnych w Gorzowie Wielkopolskim kupowane są i dostarczane do tych szkół 

znaczki miesięczne MZK. Oprócz tego zwracany jest koszt zakupu znaczka 

miesięcznego MZK dla uczniów z Czechowa, którzy uczęszczają do Szkoły 

Podstawowej w Wawrowie. Wypełniając obowiązek wynikający z art. 39 ust.  4 pkt 3 

zostały zawarte porozumienia z rodzicami, na postawie których zwracany jest koszt 

dowozu. Ogółem koszt zadania organizacji transportu uczniów do szkół w 2018 r. 

wyniósł 396.635,67 zł. 
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Kadra i system doskonalenia zawodowego 

 

 W roku szkolnym 2017/2018 w gminnych przedszkolach publicznych i szkołach 

podstawowych zatrudnionych było 92 nauczycieli oraz 40 pracowników administracji i 

obsługi. Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach obrazuje tabela nr 9. 

 

Zatrudnienie w placówkach:  

 

l.p. wyszczególnienie zatrudnienie 2017/2018 

nauczyciele pozostali 

1 Szkoła Podstawowa 

w Santoku 

29 8 

2 Szkoła Podstawowa  

w Lipkach Wielkich 

19 9 

3 Szkoła Podstawowa 

w Wawrowie 

10 4 

4 Szkoła Podstawowa 

w Janczewie 

13 3 

5 Przedszkole  

w Wawrowie 

10 6 

6 Przedszkole 

w Santoku 

7 5 

7 Przedszkole  

w Lipkach Wielkich 

4 5 

8 RAZEM 92 40 

 

 

Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika z liczby oddziałów, godzin zajęć 

obowiązkowych oraz dodatkowych w przedszkolach i szkołach, a pracowników obsługi 
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i administracji ze specyfiki działalności danej placówki, w tym prowadzenie stołówki, 

sal gimnastycznych. 

W przeliczeniu na pełen etat zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło: 

105,94 (92 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, 38 osób zatrudnionych 

w niepełnym wymiarze czasu pracy – 13,94 etatu). 

 

Stopnie awansu zawodowego w poszczególnych placówkach oświatowych w roku 

2017/2018: 

 

l.p. wyszczególnienie stopnie awansu zawodowego w osobach 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

1 Szkoła Podstawowa 

w Santoku 

2 7 2 20 

2 Szkoła Podstawowa 

w Lipkach Wielkich 

1 2 7 13 

3 Szkoła Podstawowa 

w Wawrowie 

1 3 3 7 

4 Szkoła Podstawowa 

w Janczewie 

1 1 4 8 

5 Przedszkole  

w Wawrowie 

3 2 2 3 

6 Przedszkole 

w Santoku 

0 3 2 2 

7 Przedszkole  

w Lipkach Wielkich 

0 1 2 1 

8 RAZEM 8 19 22 54 

Źródło: sprawozdania SIO na dn. 31.03.2018. 

 

- stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego w 2018 r. posiadało 52,42% ogółu 

zatrudnionych 
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- stopień zawodowy nauczyciela mianowanego w 2018 r. posiadało 21,35 % ogółu 

zatrudnionych 

- stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego w 2018 r. posiadało 18,44 % ogółu 

zatrudnionych 

- stopień zawodowy nauczyciela stażysty w 2018 r. posiadało 7,76 % ogółu 

zatrudnionych. 

 

W roku szkolnym 2017/2018 organ prowadzący przeprowadził komisje egzaminacyjne  

i nadał stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla:  

- 1 nauczyciela Szkoły Podstawowej w Santoku 

-1 nauczyciela Gminnego Przedszkola w Lipkach Wielkich.  

System doskonalenia zawodowego i dokształcania nauczycieli spowodował, że 

większość nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch 

przedmiotów, natomiast wśród zatrudnionych zdecydowaną przewagę stanowią 

nauczyciele posiadający tytuł nauczyciela dyplomowanego. Każda szkoła  

i przedszkole prowadzone przez Gminę Santok doskonalenie zawodowe nauczycieli 

prowadzi w oparciu o plan doskonalenia zawodowego, przygotowany  

z uwzględnieniem: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 29 

marca 2002 r. Dz. U. 2015, poz. 1973) w sprawie sposobu podziału środków na 

wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych 

wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków 

wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu 

przyznawania tych środków, kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, planu 

nadzoru pedagogicznego Lubuskiego Kuratora Oświaty na 2017/2018, wieloletniego 

planu doskonalenia zawodowego, planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na 

2017/2018 oraz szkolne plany podnoszenia kompetencji zawodowych i bieżące 

potrzeby danej jednostki. W roku budżetowym 2018 ogólny koszt doskonalenia 

zawodowego nauczycieli wyniósł 47.126,14. 

 Organ prowadzący realizuje zadanie związane dofinansowaniem pracodawcom 

kosztów dokształcania młodocianych pracowników. W 2018 r. pracodawcy złożyli  
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10 wniosków, wypłacono kwotę 55.650,58 zł, która jest refundowana przez Wojewodę 

Lubuskiego. 

 W roku szkolnym 2017/2018 organ prowadzący złożył do Wojewody 

Lubuskiego zbiorczy wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w ramach 

rządowego programu „Aktywna tablica”. Przyznano dotację celową na realizację 

zadania w wysokości 48.463,00 przy wkładzie własnym 12.115,75 na zakup pomocy 

dydaktycznych: tablic interaktywnych, projektorów, laptopów, sprzętu komputerowego. 

Dotacja została wykorzystana w 99,99%.  

W tym samym roku szkolnym uzyskano z budżetu państwa dotację celową na 

realizację zadania własnego polegającego na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem 

na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Otrzymano wsparcie finansowe  

w wysokości 18.586,00, wykorzystano 75,14% przyznanej dotacji.  
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10. Polityka w zakresie bezpieczeństwa. 

Przeprowadzone działania z zakresu OC w 2018 roku: 

 W 2018 roku zostały przeprowadzone dwa planowane posiedzenia Gminnego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz jedno niezaplanowane szkolenie 

informacyjne na temat ASF. Zostały sporządzone protokoły i listy obecności.  

 Zgodnie z planem obrony cywilnej na rok 2018, co miesiąc w każdy ostatni 

czwartek miesiąca Gmina Santok brała udział w treningach łączności 

przeprowadzonych przez Starostwo Powiatowe i Lubuski Urząd Wojewódzki dla 

formacji Drużyny Wykrywania i Alarmowania oraz System Wczesnego 

Ostrzegania .  

 W związku z panującymi suszami na terenie Gminy Santok, niskim stanem rzek, 

wód gruntowych i wyczerpaniu studni głębinowych w sołectwie Lipki Małe oraz 

informacji od sołtysa o braku wody pitnej dla mieszkańców Lipek Małych. 

Pożyczony został beczkowóz ze Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp., za 

pomocą którego przez kilka dni była dostarczana woda pitna dla mieszkańców 

sołectwa. 

 W III kwartale 2018r. serwisowo uruchomiono i sprawdzono agregat 

prądotwórczy, który zapewnia ciągłość pracy urzędu, kontakt ze służbami 

ratowniczymi, mieszkańcami, prowadzenie działań ratowniczych i pomocy 

ludności w sytuacjach kryzysowych na terenie Gminy Santok. 

  Gmina Santok w listopadzie brała udział w Wojewódzkiej Grze Obronnej 

„MOST 2018”. Były to ćwiczenia realizowane w całym woj. Lubuskim, które 

polegały na odkodowaniu i realizacji zaszyfrowanych wiadomości oraz zadań. 

 Zgodnie z „Kalendarzowym Planem działania w zakresie obrony cywilnej                     

i zarządzania kryzysowego”, wystosowana następujące pisma: 

 Dystrybucja tabletek jodowych z podziałem na grupy ryzyka i wykaz 

punktów wydawania tabletek jodowych. 

 W miesiącach czerwcu i grudniu sprawdzono zastępcze źródła zasilania,       

agregaty prądotwórcze o mocy 6kW i 11kW, znajdujące się w Magazynie 

Obrony Cywilne (MOC). 

 Bilans personelu medycznego w Gminie Santok za 2017 rok. 
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 W grudniu przeprowadzona została inwentaryzacja sprzętu 

znajdującego się    w MOC, dane zostały przesłane do LUW w Gorzowie 

Wlkp.  

 Pod koniec 2018 roku zostały rozpoczęte prace nad Santockim Systemem 

Powiadamiania i Alarmowania mieszkańców Gminy Santok. System ten ma 

na celu za pośrednictwem gminnej strony internetowej i otrzymywanych 

wiadomości tekstowych (SMS), informować o zagrożeniach wszystkich 

zapisanych użytkowników tego systemu (zapisanie się do systemu jednym 

kliknięciem – podając swój numer telefonu i akceptując regulamin). Główne cele 

Santockiego Systemu Powiadamiania i Alarmowania mieszkańców: 

 -powiadomienia o wykryciu zagrożeń, ostrzeganie  i alarmowanie ludności z 

terenu Gminy Santok 

 przekazanie komunikatów i informacji uprzedzających o prawdopodobnych 

zagrożeniach i zalecających podjęcie działań zabezpieczających i ochronnych 

oraz instruujące   o sposobach wykonania takich działań. 

 przekazanie informacji o zbliżaniu się lub stwierdzeniu faktu o wystąpieniu na 

określonym terenie zagrożenia życia   i zdrowia ludzi związanego ze 

stosowaniem środków rażenia, wystąpienia klęsk żywiołowych, awarii obiektów 

technicznych, skażeń chemicznych, promieniotwórczych, zakażeń 

biologicznych, powodzi i pożarów lub innych podobnych zdarzeń. 

 ścisła współpraca z gminnymi Jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych, 

zachęcić ich do udziału w uczestnictwie w gminnym systemie powiadamiania – 

wymiana informacji o zagrożeniach występujących na terenie gminy. 

 współpraca z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) oraz 

wymiana informacji. 
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ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO 

W 2018 ROKU NA TERENIE GMINY SANTOK 

 

W 2018 roku na terenie Gminy Santok w wyniku przeprowadzonych postępowań 

przygotowawczych przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji II i Komendy Miejskiej 

Policji w Gorzowie Wlkp. stwierdzono 34 przestępstwa, o 7 więcej niż w roku 

poprzednim. Dynamika ilości zaistniałych przestępstw w 2018, kształtowała się na 

poziomie 82,9% ( w analogicznym okresie 2017 roku dynamika wyniosła 60,3%). 

Wykrytych zostało 15 czynów zabronionych. Wskaźnik wykrywalności przestępstw 

kształtuje się na poziomie 46,2%. W zakresie eliminacji zachowań szczególnie 

uciążliwych społecznie tj.: kradzież mienia, kradzież z włamaniem, kradzież 

samochodu, uszczerbek na zdrowiu i uszkodzenie mienia, stwierdzono:     

- 3 kradzieże z włamaniem,                                                                                            

- 10 kradzieży mienia,                                                                                                        

- 2 uszkodzenia mienia.  

 

Poniżej został przedstawiony podział na kategorie, w odniesieniu do poszczególnych 

miejscowości. 
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ZAGROŻENIE PRZESTĘPSTWAMI NA TERENIE GMINY SANTOK 

 

Miejscowość 
Art.278 

kk 
Kradzieże 

Art.279 kk 
Kradzieże 

z 
włamaniem 

Art. 288 kk 
Uszkodzenie 

mienia 

Art. 
157,158 

Uszczerbek 
na zdrowiu 

Inne 
art. 

Rok 
2018 

Baranowice       

Czechów 1   1 1 3 

Górki       

Gralewo 1 1   2 4 

Janczewo 2 1 1  2 6 

Jastrzębnik     1 1 

Lipki Małe       

Lipki Wielkie 1    1 2 

Ludzisławice    1  1 

Mąkoszyce       

Nowe 

Polichno 

      

Płomykowo       

Santok 2 1 1  2 6 

Stare 

Polichno 

    1 1 

Wawrów 3    7  

OGÓŁEM 10 3 2 2 17 34 

 

ZAGROŻENIE WYKROCZENIAMI 

W 2018 roku na terenie gminy Santok ujawniono łącznie 32 wykroczeń w których 

zastosowano postępowanie mandatowe. Najwięcej mandatów nałożonych zostało za 

wykroczenia z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości w ilości 24 sztuk, polegające na 

spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych. W zakresie postępowań o wykroczenie 

policjanci zespołu wykroczeń przeprowadzili 49 spraw w ramach czynności 

wyjaśniających.  
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EFEKTY SŁUŻBY DZIELNICOWYCH I WYKROCZENIA UJAWNIONE NA 

TERENIE GMINY SANTOK 
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1 Baranowice          2 2 

2 Czechów   1      3 1 5 

3 Górki            

4 Gralewo 1  2       2 5 

5 Janczewo   1       3 4 

6 Jastrzębnik         9  9 

7 Lipki Małe            

8 Lipki 

Wielkie 
1 3      1 9 3 17 

9 Ludzisławic

e 
 1         1 

10 Mąkoszyce            

11 Nowe 

Polichno 
 2 4       2 8 

12 Płomykowo          1 1 

13 Santok   2  2     2 6 

14 Stare 

Polichno 
  1  1     2 4 

15 Wawrów   1       3 4 

Razem 2 6 12  3   1 21 21 66 

MKK     3 2 5 2 24 6 42 
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BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK W RUCHU DROGOWYM 

 

W 2018 roku na terenie gminy Santok zaistniały następujące zdarzenia w ruchu 

drogowym: 

 2016 2017 2018 

WYPADKI 6 4 3 

ZABICI 1 0 2 

RANNI 13 5 3 

KOLIZJE 70 69 80 

Liczba kolizji zarejestrowanych w 2018 roku, zaistniałych na terenie zabudowanym 

poszczególnych miejscowości Gminy Santok: 

 Wawrów – 18 

 Lipki Wielkie- 8  

 Santok - 10  

 Janczewo- 7  

 Czechów-7  

 Stare Polichno-3 

 Jastrzębnik- 4  

 Gralewo-3  

 Płomykowo-1  

 Ludzisławice- 1  

 Zdarzenia pomiędzy miejscowościami- 18 

 

Bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym maja zapewne nietrzeźwi 

uczestnicy ruchu poruszający się po drogach. W tym zakresie na terenie gminy 

ujawniono 8 przypadków prowadzenia pojazdów mechanicznych w stanie 

nietrzeźwości stanowiących przestępstwo(art. 178$ 1 KK). Wyeliminowano z ruchu 

drogowego 3 sprawców wykroczeń kierowania pojazdami mechanicznymi w stanie po 

użyciu alkoholu oraz O sprawców kierowania pojazdami innymi niż mechaniczne w 

stanie nietrzeźwości. 
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Wystosowano 3 wystąpienie do WRD KPM w Gorzowie Wlkp. w celu wzmożenia 

kontroli drogowej w miejscowości Santok pod kątem nadmiernej prędkości. 

 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE 

Realizowane programy prewencyjne skierowane na zapobieganie przestępczości i 

zachowaniom patologicznym wśród dzieci i młodzieży oraz umiejętności bezpiecznego 

zachowania się: 

1. „ Bezpieczne wakacje” — działania profilaktyczne ukierunkowane na umiejętność 

właściwego zachowania się podczas letniego wypoczynku. W ramach spotkań 

dzielnicowi przeprowadzili spotkania w: ZS w Santoku, ZS w Lipkach Wielkich, SP 

w Janczewie i SP w Wawrowie. 

2. „Bezpieczna droga do szkoły” — wzmożone działania profilaktyczne prowadzone 

w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły 

realizowane na początku roku szkolnego. 

3. „LUPO” — program skierowany do uczniów szkół podstawowych, którego 

głównym celem jest przybliżenie służby policjanta oraz nauka bezpiecznych 

zachowań. 

4. Działania „Bezpieczne Ferie” i „Bezpieczne wakacje”- programy skierowane do 

uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

5. W ramach działań profilaktycznych organizowane były spotkania z sołtysami wsi, 

które dotyczyły problemów i bezpieczeństwem na podległym terenie. 

6. Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie w ramach prowadzenia przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej procedur Niebieskich Kart i współdziałanie 

dzielnicowych gminy Santok z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w tym zakresie. 

7.Dziatania profilaktyczne „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, Pasy”, „Twoje 

światło twoje bezpieczeństwo”, „Bezpieczny pieszy” i „Kaski- Odblaski” wraz z 

Wydziałem Ruchu Drogowego KMP Gorzów Wlkp. 
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W 2018 roku prowadzonych było 14 Niebieskich Kart, przeprowadzono łącznie 4 

spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego w sprawie procedur Niebieska Karta i 22 

spotkania grupy roboczej, dokonano 87 kontroli w rodzinie w ramach prowadzonych 

Niebieskiej Karty. Obecnie prowadzonych jest 9 procedur „Niebieska Karta”.  

 

                                             

PODSUMOWANIE OSP ZA 2018 ROK 
 

 
OSP (biorąc 

pod uwagę 

kwotę 

wydatków) 

WYDATKI 
WYJAZDY 

SUMA 

WYJAZDY 

POŻARY 

WYJAZDY 

MIEJSCOWE 

ZAGROŻENIA 

WYJAZDY 

POWODZIOWE 

WYJAZDY 

FAŁSZYWY 

ALARM 

ILOŚĆ 

STRAŻAKÓW 

W AKCJI 

Janczewo 62.140,21 zł 111 62 49 0 4 528 

Wawrów 48.068,13 zł 21 4 17 0 0 105 

Santocko-

Gralewska 

Odz. 

Gralewo 

35.982,63 zł 27 25 2 0 0 141 

Stare 

Polichno 
28.598,60 zł 24 20 4 0 1 132 

Santoko-

Gralewska 

Odd Santok 

27.142,29 zł 19 19 0 0 0 82 

Lipki 

Wielkie 
18.428,09 zł 23 15 9 0 0 110 

Jastrzębnik 3.332,27 zł 0 0 0 0 0 0 

Czechów 4.472,84 zł 0 0 0 0 0 0 

Ludzisławice 853,86 zł 0 0 0 0 0 0 
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WYDATKI INWESTYCYJNE ZA 2018 ROK 

 

NAZWA OSP 
WYDATKI 

INWESTYCYJNE 
KWOTA 

Janczewo Remont dachu remizy 18.000,00 zł 

Wawrów Remont remizy 8.193,00 zł 

Santocko-Gralewska 

Oddział: Gralewo 
Remont remizy 20.000,00 zł 

Lipki Wielkie Budowa nowej remizy 554.841,71 zł 

 

 

 

WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2018 ROK 

 

NAZWA OSP 
FUNDUSZ SOŁECKI 

OPIS ZADANIA 
KWOTA 

Wawrów Doposażenie OSP 2.000,00 zł 

Stare Polichno 

Zakup zestawu 

ratownictwa 

medycznego dla OSP  

7.000,00 zł 

Santocko-

Gralewska Oddział: 

Santok 

Zakup wyposażenia dla 

OSP 
1.000,00 zł 

Lipki Wielkie 

Zakup umundurowania 

i butów dla OSP Lipki 

Wielkie 

4.000,00 zł 
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DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI NA ZAKUP SPRZĘTU 

PPOŻ. DLA OSP 

 

KWOTA DOFINANSOWANIA: 92.446,00 zł   

KWOTA Z BUDŻETU GMINY: 3.884,00 zł            

RAZEM: 96.330,00 zł 
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11. Polityka kulturalna Gminy Santok. 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Santoku został powołany jako instytucja posiadająca 

osobowość prawną 1 kwietnia 2016r. W struktury GOK-u wchodzi Biblioteka Gminna 

w Santoku oraz Filia Biblioteki w Lipkach Wielkich. 

Zadaniem GOK-u jest realizacja celów statutowych w zakresie organizowania 

działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej. GOK jako instytucja mająca w swojej 

działalności statutowej oprócz kultury również sport zarządza boiskiem Orlik w 

Wawrowie oraz siłownią w Santoku. Oprócz sali w Santoku GOK otrzymał w użyczeniu 

salę w Lipkach Wielkich.   

 

 

 

Majątek, którym zarządza GOK przedstawia się następująco: 

 

Budynki: 

GOK Santok  895.577 zł 

Sala Lipki Wielkie 745.930 zł 

Biblioteka w Santoku wraz z siłownią 394.664 

Orlik w Wawrowie 1.080.899 zł 

 

Wyposażenie: 

Biblioteka w Santoku 12.165 zł 

Siłownia 5.004 zł 

Orlik 2.736 zł 

GOK Santok 135.348 zł 

Sala Lipki Wielkie wraz z biblioteką 45.555 zł 
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W roku 2018 Gminny Ośrodek Kultury w Santoku zrealizował następujące  

zadania:  

 

IMPREZY GMINNE (w tym masowe) SKIEROWANE DO CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI  

LUB Z OKAZJI ŚWIĘTA WYBRANYCH GRUP 

 

Nazwa działania Data Przybliżona 

liczba 

odbiorców 

Miejsce Koszt 

Spotkanie z biznesem 02.02 80 Santok GOK 1.180,60 PLN 

(dofinansowanie MOF) 

Gminny Dzień Kobiet – 

konferencja zdrowia i 

urody Kobieta (od) nowa 

09.03 100 Santok 1.682,43 PLN 

Gminny Dzień Dziecka 02.06 100 Wawrów 7.587,28 PLN 

Dni Grodu Santok 08.06-09.06 800 Santok Koszt GOK: 76.780,20 

PLN. 

Projekt FMP EPEV: 

11.330,28 EUR, w tym 

dofinansowanie: 

9.630,74 EUR*. 

Dożynki Gminne 25.08 800 Janczewo Koszt GOK: 33.968,16 

PLN. 

Projekt FMP EPEV: 

6.456,47 EUR, w tym 

dofinansowanie: 5.488 

EUR*. 

Gminny Dzień Edukacji 

Narodowej 

12.10 120 Wawrów 2.460,00 PLN 

Gminny Dzień Seniora 19.10 240 Lipki Wielkie 31.692,73  PLN 

(dofinansowanie 

ze środków 

zewnętrznych) 
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IMPREZY O CHARAKTERZE ARTYSTYCZNYM, NAUKOWYM I EDUKACYJNYM 

(koncerty, wernisaże, spektakle, konferencje) 

Nazwa działania Data Liczba odbiorców Koszt 

Koncert ” Kobiety o Kobietach” 10.03 70 1.500,00 PLN 

Spektakl „Cyrk przyjechał” 23.03 100 660,00 PLN 

Majowy koncert – Beta Gramza 12.05 70 1.100,00 PLN 

Noc Bibliotek 02.06 30 301,16 PLN 

Konferencja naukowa Dni Grodu 

„Santok Regni Custodia et clavis – 

strażnica i klucz królestwa 

08.06 100 Projekt FMP EPEV: 

5.313,28 EUR, w tym 

dofinansowanie: 4.516,26 

EUR*.  

Plener malarski i wernisaż 03.09-

09.09 

121 44.038,25 PLN                

(dofinansowanie ze 

środków zewnętrznych) 

Narodowe Czytanie 08.09 100 200,00 PLN 

Pokaz filmów dokumentalnych 

„Laboratorium Rejs” 

04.10 40 60,00 PLN 

Gminne Obchody Święta 

Niepodległości (koncert, 

prezentacja filmu „Opowieści 

pokoleń”) 

10.11 120 2.700,31 PLN 

Europejski Dzień Przywracania 

Czynności Serca 

16.10 100 150,00 PLN 

 

* dla wskazanych projektów beneficjentem była Gmina Santok i realizowane były przez 

Urząd Gminy Santok. Projekty, dla których dofinansowanie pozyskał bezpośrednio 

GOK wskazane są poniżej w podsumowaniu niniejszego punktu.  
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IMPREZY O CHARAKTERZE CHARYTATYWNYM 

Nazwa Data Liczba 

uczestników 

Miejsce Uzyskane i 

przekazane 

środki 

WOŚP- współpraca ze SP 

Lipki Wielkie 

14.01 200 Lipki Wielkie 21.000,00 

Event  charytatywny „Sztuka 

Pomagania” 

23.03 100 Gralewo 2.950,62 

Szlachetna paczka  08.12 100 Cała gmina 

Santok 

50.000,00 

 

 

DZIAŁANIA PROMUJĄCE GMINĘ, ROZWÓJ TALENTÓW ARTYSTYCZNYCH 

Nazwa działania Data Miejsce Koszt 

Powiatowy Konkurs 
Recytatorski „Pro Arte” 

12.04 Kostrzyn brak 

Animacje Dziecięce w 
Akademii im. Jakuba z 
Paradyża 

30.05 Gorzów Wlkp. 150,00 

Dożynki Powiatowe 01.09 Deszczno 100,00 
Jesienny piknik dla seniorów 06.10 Santok 2.257,61 
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IMPREZY O CHARAKTERZE SPORTOWYM 

Nazwa działania Data Liczba 

odbiorców 

Miejsce Koszt 

Cykl rowerowych rajdów 21.04, 

12.05, 

26.05, 

22.09 

120 Teren całej gminy 1.070,13 

Turniej piłki siatkowej 

połączony z Majówką w 

Czechowie 

26.05 120 

 

Czechów 2.429,64 

Janczewska 10 03.06 250  Janczewo 54.923,58  

(dofinansowanie         

ze środków 

zewnętrznych) 

Uroczyste otwarcie 

Centrum Sportowego w 

Gralewie 

28.07 120 Gralewo 3.908,64 

Zawody w 

Długodystansowych 

Rajdach Konnych 

04.07 100  Nowe Polichno 34.487,56  

(dofinansowanie ze 

środków 

zewnętrznych) 

Zachodnia Liga MTB 05.08 120 Santok-

promenada 

4.193,67 

Transgraniczne Igrzyska 

Sportowe 

15.09 100 Santok-

promenada 

30.703,88  

(dofinansowanie ze 

środków 

zewnętrznych) 
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CZAS WOLNY DZIECI I MŁODZIEŻY – FERIE, WAKACJE 

 

Nazwa działania Data Liczba 

odbiorców 

Miejsce koszt 

Ferie z GOK-iem 
Warsztaty teatralne 

12-15.02 45 Jastrzębnik,Santok, 
Wawrów, Janczewo 

4.000,00 

Finał – występy grupy 
teatralnej 

16.02 80 Santok GOK 400,00 

Warsztaty lepienia z 
gliny 

19.02-23.02 65 Wawrów, Santok, 
Janczewo, Lipki 
Wielkie 

2.000,00 

Spotkanie teatralne 23.02 100 Jastrzębnik 200,00 
Animacje w bibliotekach Ferie 100 Santok, Lipki Wielkie 611,21 
Animacje wakacyjne 23.06 

30.06 
11.08 
18.08 
31.08 

15 
40 
20 
25 
30 

Górki 
Jastrzębnik 
Płomykowo 
Baranowice 
Wawrów 

789,70 

Pożegnanie Lata 22.09 100 Stare Polichno 100,00 
Laboratorium Rejs – 
warsztaty filmowe 

10-14.07 25 Santok 1.500 

Wyjazdy wakacyjne do 
Poznania 

25.07 50 Poznań  środki komisji 
ds. Profilaktyki i 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 

Wyjazdy dzieci do kina 02.08-03.08 100 Gorzów środki komisji 
ds. Profilaktyki i 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 

Master Sheff Junior 10.08 60 sala Jastrzębnik 600,00 
Warsztaty 
plecionkarskie 

21.08 20 Lipki Wielkie 1.100,00 

Zabawa w terenie 
„Podchody” 

21.08 20 Santok 150,00 

Mikołajkowe animacje 01.12 
06.12 
07.12 

30 
70 
60 

Jastrzębnik 
Santok 
Stare Polichno 

100,00 
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SEKCJE DZIAŁAJĄCE PRZY GOK 

Nazwa działania Data Liczba 

uczestników 

pojedynczych 

spotkań 

Koszt 

Bal Przebierańców dla dzieci z sekcji GOK 31.01 50 652,05 

Zakończenie sezonu – ognisko integracyjne 25.06 40 400,00 

Fitness Santok 

Fitness Gralewo 

Cały  rok 

szkolny 

15 

20 

brak 

Zajęcia taneczne Trans Cały  rok 

szkolny 

Młodsza 12 

Starsza 12 

brak 

Zajęcia teatralne Cały  rok 

szkolny 

Młodsze 10 

Starsze 8 

 

12.122,67 

Malarstwo Cały  rok 

szkolny 

7 3.655,00 

Chór Cały  rok 

szkolny 

16 10.437,00 

Zajęcia plastyczne dla dzieci Cały  rok 

szkolny 

Młodsze 10 

Starsze 10 

4.247,50 

Zajęcia taneczne dla seniorów Cały  rok 

szkolny 

10 brak 

Zajęcia taneczne Parkieciarnia - Krakersy Cały rok 

szkolny 

20 8.220,00 
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WSPÓŁPRACA Z PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI 

Nazwa działania Data Liczba 
odbiorców 

Placówki 
zaangażowane w 

działanie 

koszt 

Przegląd Jasełek 19.01 100 SP Wawrów, SP 
Santok, SP Lipki 
Wielkie 

1.249,92 

Zabawy z wierszykami 
„Biała zima” 
Poetyckie potyczki 
Renesans 

09.02 40 Przedszkole 
Wawrów,  Janczewo, 
Lipki Wielkie, Santok 
oraz SP Wawrów, SP 
Janczewo, SP Lipki 
Wielkie 

554,88 

Audycja dydaktyczne 
”Poznaj i dotknij 
instrumenty”  

11.03 50 SP Wawrów, SP Lipki 
Wielkie 

702,00 

Warsztaty 
pszczelarskie dla 
przedszkolaków 

10.04-
15.04 

100 Przedszkola 
Wawrów, Janczewo, 
Santok, Lipki Wielkie 

100,00 

Zabawy z wierszykami 
Poetyckie potyczki 

20.04 40 Przedszkole 
Wawrów,  Janczewo, 
Lipki Wielkie, Santok 
oraz SP Wawrów, SP 
Janczewo, SP Lipki 
Wielkie 

554,88 

Projekt „My Naród” 
warsztaty „patriotyzm 
Jutra” 

23.04.-
27.04 

80 SP Wawrów, SP 
Janczewo, SP Lipki 
Wielkie 

8.837,98      
(dofinansowanie 
ze środków 
zewnętrznych) 

Konkurs fotograficzny - 
rozstrzygnięcie 

17.05 100 SP Janczewo 200,00 

Zabawy z wierszykami 
Poetyckie potyczki 

16.06 100 Przedszkole 
Wawrów,  Janczewo, 
Lipki Wielkie, Santok 
oraz SP Wawrów, SP 
Janczewo, SP Lipki 
Wielkie 

554,88 

Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka 

20.09 100 Animacje w 
przedszkolu w 
Wawrowie 

100,00 

Warsztaty filmowe 
„Opowieści pokoleń” 

10.10-
09.11 

20 SP Lipki Wielkie, SP 
Janczewo 

1.900,00 

Dzień Pluszowego 
Misia 

26.11 150 Przedszkola 
Wawrów, Janczewo, 
Gralewo, Santok, 
Lipki Wielkie 

150,00 
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Swoją działalność statutową GOK realizuje na terenie całej gminy. Realizacja zadań 

odbywa się dzięki dotacji przekazanej przez Organizatora tj. Gminę Santok oraz 

dofinansowaniu ze środków zewnętrznych. 

 

W roku 2018 GOK otrzymał dofinansowanie z programu Patriotyzm Jutra 

realizowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie oraz z Euroregionu Pro 

Europa Viadrina, łącznie na 6 projektów (wskazane poniżej kwoty dofinansowania): 

1. Projekt „My Naród”- 7.000, 

2. Janczewska 10 - 5.360 euro, 

3. Plener malarski - 8.307 euro, 

4. Igrzyska Sportowe - 5.500 euro, 

5. Dzień Seniora - ok. - 6.500 euro, 

6. Rajdy konne - 6.618 euro. 

Dofinansowanie otrzymały również biblioteki na zakup nowości w kwocie 3.795 zł. 

Aktualnie w księgozbiorze biblioteki w Santoku znajduje się 13.398 pozycji, a w 

księgozbiorze biblioteki w Lipkach Wielkich 11.562 pozycji. 
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12. Realizacja uchwał Rady Gminy. 

W okresie, którego dotyczy niniejszy Raport, Rada Gminy przyjęła następujące 

uchwały: 

Nr sesji 

data 

Nr uchwały W sprawie 

XLI  

30.01.2018 

 

XLI /332/18 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Santok 

XLI/333/18 określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w publicznym przedszkolu, w oddziałach 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz 

w innej publicznej formie wychowania przedszkolnego w 

prowadzonych przez Gminę Santok 

XLI/334/18 uchylająca uchwałę w sprawie określania wysokości 

nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz 

szczegółowych zasad jego przyznania i wypłacania 

nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Santok 

XLI/335/18 nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów 

XLII 

28.02.2018 

 

XLII/336/18 przyjęcia planu pracy Rady Gminy Santok 

XLII/337/18 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018 

XLII/338/18 przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Santok 

na 2018 rok 

XLII/339/18 wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych 

w miejscowości Wawrów dz.nr 172/8 na dz.nr 172/10 

XLII/340/18 określenia kryteriów na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Santok 

XLII/341/18 określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Santok 

XLII/342/18 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu 
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XLII/343/18 określenia szczegółowych warunków przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 

XLII/344/18 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu 

XLII/345/18 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu 

XLII/346/18 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu 

XLIII 

28.03.2018 

 

XLIII/347/18 nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo 

XLIII/348/18 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Santok na rok 2018 

XLIII/349/18 podziału Gminy Santok na okręgi wyborcze 

XLIII/350/18 podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych 

XLIV 

10.05.2018 

 

XLIV/351/18 odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Santok 

XLIV/352/18 uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 

XLIV/353/18 wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

XLIV/354/18 wyrażenia zgody na przekazanie darowizny nieruchomości 

na cele publiczne na rzecz Powiatu Gorzowskiego 

XLIV/355/18 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

XLIV/356/18 nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo 

XLIV/357/18 zmiany uchwały budżeowej gminy Santok na rok 2018 

XLV/358/18 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na 

lata 2018-2029 

XLV 

30.05.2018 

 

XLV/359/18 przyznania Medalu Gminy Santok dla Instytutu Etnologii i 

Archeologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 

XLV/360/18 przyznania Medalu Gminy Santok dla Muzeum Lubuskiego 

im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim 

XLV/361/18 odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w 

miejscach publicznych 
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XLV/362/18 „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest  z terenu Gminy Santok na lata 2018 – 2032 - 

aktualizacja” 

XLV/363/18 zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2018 

XLV/364/18 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na 

lata 2018 – 2029 

XLV/365/18 zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

XLVI 

28.06.2018 

 

XLVI/366/18 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok 

XLVI/367/18 udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Santok z tytułu 

wykonania budżetu za 2017 rok 

XLVI/368/18 nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo 

XLVI/369/18 Powołania komisji doraźnej do opracowania zmian w 

Statucie Gminy Santok oraz ustalenia wysokości diet 

przysługujących członkom komisji 

XLVI/370/18 wyboru Przewodniczącego Komisji doraźnej do 

przygotowania zmian w Statucie Gminy Santok 

XLVI/371/18 dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych 

ścieków 

XLVI/372/18 zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2018 

XLVI/373/18 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na 

lata 2018 – 2029 

XLVII 

23.08.2018 

 

XLVII/374/18 ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i 

klubów dziecięcych 

XLVII/375/18 przejęcia od Województwa Lubuskiego realizacji zadnia pn.: 

„Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Santok – Stare 

Polichno w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 158” 

 

XLVII/376/18 zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2018 

XLVIII 

06.09.2018 

XLVIII  

XLVIII/377/18 zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2018 

XLVIII/378/18 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na 

rok 2018-2029 

XLVIII/379/18 nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów 

XLVIII/380/18 nadania nazw ulic w miejscowości Janczewo 



S t r o n a  | 162 
 

Raport o stanie Gminy Santok za rok 2018 

XLVIII/381/18 określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze 

oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 

logopedów, doradców zawodowych, terapeutów 

pedagogicznych, jak również nauczycieli niewymienionych w 

art 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i 

przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok 

XLVIII/382/18 przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi 

oraz dziennymi opiekunami prowadzącymi działalność na 

terenie gminy Santok 

XLVIII/383/18 udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu 

XLVIII/384/18 zasad usytuowania na terenie Gminy Santok miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

XLVIII/385/18 ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na terenie Gminy Santok 

XLIX 

27.09.2018 

 

XLIX/386/18 nadania nazwy drodze wewnętrznej oraz placowi w 

miejscowości Santok 

XLIX/387/18 oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Santok 

XLIX/388/18 wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej 

dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na 

terenie gminy Santok 

XLIX/389/18 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 

XLIX/390/18 zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2018 

L  L/391/18 zmiany Statutu Gminy Santok 
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17.10.2018 

 

L/392/18 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu 

L/393/18 udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu 

L/394/18 zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2018 

I  

20.11.2018 

 

I/1/2018 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Santok 

I/2/2018 wyboru pierwszego Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Santok 

I/3/2018 wyboru drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Santok 

II  

29.11.2018 

 

II/4/2018 Wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej 

dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na 

terenie gminy Santok 

II/5/2018 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym 

przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego 

prowadzonym na terenie gminy Santok przed podmioty inne 

niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu 

przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i 

wykorzystania 

II/6/2018 ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Santok 

II/7/2018 powołania Komisji Rewizyjnej 

II/8/2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

II/9/2018 powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji 

II/10/2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji 

II/11/2018 powołania Komisji Budżetu i Gospodarki 

II/12/2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki 

II/13/2018 powołania Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

II/14/2018 wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i 

Oświatowych 

II/15/2018 ustalenia przedmiotu działania Komisji Budżetu i Gospodarki 

oraz Komisji ds. Społecznych i Oświatowych  
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III 

10.12.2018 

 

III/16/2018 wyznaczenia przedstawiciela Gminy Santok do 

Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 

III/17/2018 nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów 

III/18/2018 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym 

budynku mieszkalnego jednolokalowego wraz z budynkiem 

gospodarczym oraz gruntem, położonymi w Janczewie nr 

91, na rzecz dotychczasowego Najemcy  

III/19/2018 obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Santok na 

rok podatkowy 2019 

III/20/2018 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

terenie gminy Santok 

III/21/2018 zmiany wysokości stawek podatku od środków 

transportowych  

III/22/2018 Programu współpracy Gminy Santok z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na rok 2019 

III/23/2018 zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2018 -  

III/24/2018 zmiany WPF gminy Santok na lata 2018-2029  

III/25/2018 zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

III/26/2018 przyjęcia rezygnacji z funkcji I Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Santok 

III/27/2018 przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady 

Gminy Santok 

III/28/2018 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Santok 

IV 

 28.12.2018 

 

IV/29/2018 Uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2019 

IV/30/2018 WPF gminy Santok na lata 2018-2029  

IV/31/2018 uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na 2019 rok 

IV/32/2018 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2019 rok 
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IV/33/2018 ustalenia zasad i trybu korzystania z sal wiejskich oraz 

przekazania Wójtowi Gminy Santok uprawnień w zakresie 

ustalania cen i opłat za korzystanie z sal wiejskich na terenie 

Gminy Santok 

IV/34/2018 zmiany  uchwały Rady Gminy Santok nr XXXVI/298/17 

z dnia 29 września 2017r. w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania 

z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Santok 

IV/35/2018 przejęcia od Powiatu Gorzowskiego realizacji zadnia pn.: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F w zakresie budowy 

ścieżki rowerowej” 

IV/36/2018 zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2018 

IV/38/2018 stanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania zgodnie z wieloletnim rządowym programem 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

IV/39/2018 przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Fundacji 

Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej 

W 2018 roku Rada Gminy Santok uchwaliła 101 uchwał 

 

Spośród 101 przyjętych uchwał wg powyższego wykazu: 

- 24 uchwały dotyczyły spraw organizacyjnych Rady Gminy, 

- realizację 76 uchwał powierzono Wójtowi Gminy,  

- realizację 1 Zarządowi ZCG MG 6 w zakresie określonym Statutem Związku, a w 

pozostałym zakresie – Wójtowi Gminy.  

14 uchwał dotyczyło zmian Uchwały budżetowej Gminy Santok lub WPF. 76 uchwał 

powierzonych do realizacji Wójtowi (w tym jedna w części) zostało wykonanych, 

natomiast realizacja 1 uchwały jest w toku (Uchwała nr III/18/2018  w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym budynku mieszkalnego 

jednolokalowego wraz z budynkiem gospodarczym oraz gruntem, położonymi w 

Janczewie nr 91, na rzecz dotychczasowego Najemcy. 
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13. Komunikacja. 

13.1 Infrastruktura komunikacji drogowej. 

 

W bieżącym utrzymaniu gminy znajduje się 87,214 km dróg publicznych kategorii 

gminnej (klasy L) oraz drogi niepubliczne (wewnętrzne). Drogi publiczne, gminne  

o nawierzchni twardej  ulepszonej  mają długość 19,872 km, w tym o nawierzchni 

bitumicznej 15,721 km, natomiast drogi gminne o nawierzchni gruntowej mają długość 

30,116 km. 

 

Główne szlaki komunikacji drogowej stanowią natomiast:  

a) drogi wojewódzkie, o długości około 26,0 km, w tym:  

 droga wojewódzka nr 158, przecinająca gminę z zachodu na wschód, 

relacji 

Gorzów Wlkp. - Drezdenko. Łączna długość odcinka leżącego w 

granicach administracyjnych gminy wynosi 25,2 km, nawierzchnia drogi 

bitumiczna, 

 droga wojewódzka nr 159 relacji Skwierzyna - Drezdenko (w 

miejscowości Nowe Polichno łączy się z drogą wojewódzką nr 158). 

Łączny odcinek  

w granicach administracyjnych gminy wynosi 0,8 km, nawierzchnia 

bitumiczna. 

b) drogi powiatowe, których na terenie gminy znajduje się około 54,4 km.  

 

Na terenie gminy znajduje się również docinek drogi krajowej nr 22, będąca północno 

- zachodnią granicą gminy, relacji Kostrzyn - Gorzów Wlkp. - Wałcz o łącznej długości 

0,9 km i nawierzchni bitumicznej. 
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1. Wykaz przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Santok 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. lokalizacja przystanku                       
nr drogi / nr działki 

obręb 
ewidencyjny 

strona 
Nazwa 

przystanku 
Nr 

przystanku 

1.  004606F Górki 
P 

(kierunek do 
DW 158) 

I - Górki 42 01 

2.  004606F Górki 
L 

(kierunek do 
DW 158) 

I - Górki 42 02 

3.  004606F Górki 
P 

(kierunek do 
DW 158) 

II - Górki 37 03 

4.  004606F Górki 
L 

(kierunek do 
DW 158) 

II - Górki 37 04 

5.  004606F Górki 
P 

(kierunek do 
DW 158) 

III - Górki 6 05 

6.  004606F Górki 
L 

(kierunek do 
DW 158) 

III - Górki 6 06 

7.  004604F Gralewo L 
Gralewo – 

przedszkole 
07 

8.  
dz. nr 232/2 obręb ew. 0002 Janczewo, 
skomunikowana z drogą wojewódzką nr 
158 

Janczewo P 
Janczewo 

szkoła 
08 

9.  
dz. nr 8 obręb ew. 0002 Janczewo (dr. 
wewnętrzna), skomunikowana z drogą 
powiatową nr 1405F 

Janczewo L 
Janczewo 
119 - krzyż  

09 

10.  

dz. nr 330/2 obręb ew. 0003 Gralewo, 
skomunikowana z drogą gminną nr 
004605F (dz. nr 112 obręb ew. 0007 
Santok – ul. Gralewską) 

Gralewo P 
boisko – 
szkoła 
Santok 

10 

11.  

teren PKP - dz. nr 156/9 obręb ew. 
0007 Santok, skomunikowana 
z drogą powiatową nr 1365F 
(ul. Gorzowską) 

Santok L 
Santok - 

PKP 
11 

12.  

dz. nr 828 obręb ew. 0002 Janczewo 
(dr. wewnętrzna), skomunikowana z 
drogą powiatową nr 1365F 

Janczewo 

 bocianie 
gniazdo – 
Janczewo 

127 

12 
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2. Wykaz przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Gorzowski. 

 

Lp. Nr drogi 
lokalizacja 
przystanku 

strona Nazwa przystanku 
Nr 

przystanku 

1. 1365F Czechów P Czechów I 1 
2. 1365F Czechów L Czechów I 2 
3. 1365F Czechów L Czechów-Świetlica 3 
4. 1365F Wawrów Dolny P Warszawska 4 
5. 1365F Wawrów Dolny L Warszawska 5 

6. 1365F Wawrów Dolny P Warszawska 6 

7. 1401F Nowe Polichno P Nowe Polichno nż. 7 
8. 1401F Nowe Polichno P Nowe Polichno sklep 8 
9. 1359F Lipki Małe P Lipki Małe 9 
10. 1359F Lipki Małe P Lipki Małe nż. 10 
11. 1365F Górki P Górki 11 
12. 1365F Santok P Santok Muzeum 12 

13. 1365F Santok P Santok UG 13 

14. 1365F Santok P Santok Tartak nż. 14 

15. 1365F Santok P Santok dk nż. 15 

16. 1401F Ludzisławice P Ludzisławice 16 

17. 1359F Baranowice P Baranowice 17 

18. 1365F Płomykowo P Płomykowo 18 

19. 1365F Płomykowo P Płomykowo nż. 19 

20. 1365F Płomykowo P Płomykowo I 20 

21. 1405F Janczewo P Janczewo Kolonia 21 

22. 1405F Janczewo L Janczewo Kolonia 22 

23. 1365F Santok P Gorzowska - Poczta 23 

24. 1365F Santok L Gorzowska - Poczta 24 

25. 1405F Czechów P ul. Klonowa Kościół 25 

26. 1405F Czechów P ul. Klonowa 1 26 

27. 1405F Czechów L ul. Klonowa 2 27 

28. 1405F Czechów L ul. Klonowa Saris 28 

29. 1405F Czechów P ul. Klonowa Saris 29 

30. 1401F Ludzisławice P Ludzisławice 30 

31. 1401F Ludzisławice L Ludzisławice 31 

32. 1401F Ludzisławice L Ludzisławice 32 
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3. Wykaz przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo 

Lubuskie 

 

Lp. 
Nazwa 

przystanku 

Nr 

przystanku 

lokalizacja 
przystanku – wg 
kilometraża drogi 

Nr drogi 

wojewódzkiej (relacja) 
strona 
lewa 

strona 
prawa 

1. 
Wawrów, 

Przedszkole 
53 2+734  

DW 158 
 (Gorzów Wielkopolski-Santok-

Drezdenko) 

2. 
Wawrów, 

Przedszkole 
2  2+815 

3. Janczewo, Szkoła 4  6+347 

4. Janczewo, Kościół 51 6+730  

5. Janczewo, Sklep 6  6+806 
6. Gralewo, Plebania 49 9+233  
7. Gralewo, Sklep 8  9+436 
8. Gralewo, Szkoła 47 10+344  
9. Gralewo, Szkoła 10  10+466 

10. 
Santok, Komisariat 

Policji 
12  11+659 

11. 
Santok, Komisariat 

Policji 
45 11+659  

12. 
Stare Polichno, 

Kościół 
43 14+298  

13. 
Stare Polichno, 

Kościół 
14  14+351 

14. 
Stare Polichno, 

Dom w lesie 
41 15+678  

15. 
Stare Polichno, 

Dom w lesie 
16  15+678 

16. Las Ranczo 18  16+893 

17. Las Ranczo 39 17+003  

18. 
Stare Polichno, 

skrz. 
37 17+695  

19. 
Nowe Polichno, 

skrz. 
35 19+161  

20. 
Nowe Polichno, 

skrz. 
20  19+161 

21. Ludzisławice, skrz. 22  19+974 

22. Ludzisławice, skrz. 33 19+974  

23. 
Lipki Wielkie, 

Ośr.Szkol.-Wych. 
31 21+857  
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24. 
Lipki Wielkie, 

Centrum 
24  22+609 

25. 
Lipki Wielkie, 

Centrum 
29 22+691  

26. Lipki Wielkie, skrz. 27 24+374  

27. Lipki Wielkie, skrz. 26  24+374 

28. 
Lipki Wielkie, 

posesja 4 
25 25+653  

29. 
Lipki Wielkie, 

posesja 3 
23 25+856  

30. 
Lipki Wielkie, 

posesja 3 
28  25+856 

31. 
Lipki Wielkie, 

Ośr.Szkol.-Wych. 
30  21+857 

32. Jastrzębnik, Sklep 19 27+303  

33. Jastrzębnik, Sklep 34  27+402 
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13.2 Transport drogowy. 

 

Największym przewoźnikiem w zakresie publicznej komunikacji drogowej jest 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.  

z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 20, 66-400 Gorzów Wlkp. Przedsiębiorstwo obsługuje 

na terenie gminy miejscowości położone wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 158 i dróg 

powiatowych. W 2018r. funkcjonowało sześć linii o nr: 

a) 146528 relacji: Gorzów Wlkp. – Goszczanowo (w obie strony), 

b) 146529 relacji: Gorzów Wlkp. – Lipki Małe (w obie strony), 

c) 146566 relacji: Gorzów Wlkp. – Drezdenko (w obie strony), 

d) 146750 relacji: Gorzów Wlkp. – Lipki Wielkie (w obie strony), 

e) 146751 relacji: Gorzów Wlkp. – Goszczanowo, 

f) 146530 relacji: Lipki Wielkie – Baranowice – Lipki Wielkie (w obie strony). 

 

Na podstawie umowy zawartej w dniu 19.12.2005 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 

19.12.2010r. i aneksem nr 2 z dnia 26.11.2013r. Gmina Santok dopłaciła do dwóch 

kursów linii relacji: Gorzów Wlkp. – Lipki Wielkie oraz Lipki Wielkie – Gorzów Wlkp. 

Łączny koszt dopłaty poniesiony w roku 2018r. wyniósł: 12 804,48 zł. 

 

Miejscowości leżące w bezpośrednim sąsiedztwie Gorzowa Wlkp. (Wawrów  

i Czechów) obsługują dodatkowo autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacji  

w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kostrzyńskiej 46, 66-400 Gorzów Wlkp. 

zakład wykonuje kursy na podstawie umowy jaką Gmina Santok zawarła  

z Miastem Gorzów Wlkp., w oparciu o „Porozumienie Komunalne”. Na mocy umowa 

nr 4/WGT/2018 zawartej w dniu 02 stycznia 2018r. Gmina Santok udzielała dotacji na 

kwotę 166 379,90 zł w celu wykonania przewozów do ww. miejscowości.  

W wyniku zmiany trasy kursów wykonywanych do Wawrowa(z uwagi na przebudowę 

drogi powiatowej nr 1406) nastąpiły oszczędności na kwotę 19 213,79 zł, co 

spowodowało że kwota dotacji faktycznie wyniosła: 147 166,11 zł. 
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Przez Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.  obsługiwane 

były dwie linie autobusowe: 

a) 113 do miejscowości Wawrów (w obie strony), 

b) 122 do miejscowości Czechów (w obie strony). 
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13.3 Transport kolejowy. 

 

Gminę przecina z zachodu na wschód linia kolejowa relacji Kostrzyn - Gorzów 

Wlkp. - Krzyż. Na terenie gminy znajduje się jeden przystanek w miejscowości Santok, 

na której zatrzymują się obecnie wyłącznie pociągi osobowe. 

Jak wynika z zamieszczonego poniżej rozkładu jazdy stacja Santok posiada 

relatywnie dobry poziom obsługi, odjeżdża stąd 9 par pociągów do Gorzowa Wlkp. (i 

dalej do Kostrzyna nad Odrą) oraz 9 par pociągów do Krzyża  (z czego 3 dalej 

bezpośrednio do Poznania).  

Istniejąca siatka połączeń daje możliwość dojazdu do Gorzowa Wlkp. jako 

miejsca pracy lub pobierania nauki, a także daje możliwość odbywanie dalszych 

podróży poprzez skomunikowania na stacjach węzłowych, do których docierają 

pociągi z Santoka do Berlina (przez Kostrzyn), Szczecina (przez Kostrzyn i Krzyż), 

Warszawy i Poznania (przez Krzyż) oraz Zielonej Góry (przez Gorzów Wlkp.). 

Istotnym wzmocnieniem jakości obsługi gminy transportem kolejowym będzie 

postulowane przez Wójta Gminy odtworzenie przystanku osobowego w miejscowości 

Czechów, które planowane  jest wraz z modernizacją linii kolejowej nr 203 na odcinku 

Gorzów – Krzyż. Obecnie trwają prace projektowe dla modernizacji ww. odcinka. 
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14. Podsumowanie. 

 

Raport o stanie gminy został opracowany przez pracowników Urzędu Gminy Santok 

oraz gminnych instytucji, czyli Centrum Usług Wspólnych, Ośrodka Pomocy 

Społecznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury. Intencją autorów opracowania było nie 

tylko zadośćuczynienie obowiązkowi wynikającemu z nowelizacji Ustawy o 

samorządzie gminnym, ale także zgromadzenie i zsyntetyzowanie informacji na temat 

Gminy Santok niezbędnych dla zarządzania niniejszą jednostką samorządu 

terytorialnego. Z tego też względu zakres tematyczny Raportu znacząco przekracza 

wymogi sformułowane w ww. ustawie. 

Gmina Santok jest charakterystyczną jednostką. Z jednej strony, z formalnego punktu 

widzenia, jest gminą wiejską i pewne jej obszary mają charakter typowy dla obszarów 

wiejskich. Należy przy tym zauważyć, że obszary wiejskie podlegają obecnie w Polsce 

daleko idącym przeobrażeniom. Jak zwraca się uwagę w raporcie „Wieś w Polsce 

2017: diagnoza i prognoza”, rolnictwo nie stanowi już podstawy ekonomicznej życia 

wsi, gdyż na terenach wiejskich dochody z indywidualnego rolnictwa wypełniają tylko 

9,3% dochodów gospodarstw domowych. 48,5% stanowią dochody z pracy najemnej, 

a 31,9% ze świadczeń społecznych.  

Z drugiej strony, Gmina Santok jest częścią Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Gorzowa Wielkopolskiego.  Tereny, które pierwotnie były obszarami wiejskimi, stają 

się obszarem suburbanizacji, gdzie dochodzi do zjawiska „rozlewania się miasta”. 

Sytuacja taka daje gminie wiele korzyści, ale wywołuje także napięcia. 

Powyższe, zasygnalizowane jedynie przesłanki funkcjonowania Gminy Santok, 

stanowią zarówno źródło potencjalnych problemów, czy wyzwań, jak i niosą ze sobą 

szereg możliwości rozwojowych. O ich wykorzystaniu przez poszczególne samorządy 

decydować będzie umiejętność formułowania celów o charakterze strategicznym 

 i konsekwencja w ich realizacji. Raport o stanie gminy jest jednym z narzędzi, które w 

tym celu mogą zostać wykorzystane.        


