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PROTOKÓŁ NR XXVI/2020 

Z XXVI SESJI RADY GMINY S A N T O K 

25 LISTOPADA  2020R. 

 

(Sesja odbyła się w trybie zdalnym ) 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.  

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy.  

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.  

5. Interpelacje i zapytania radnych.  

6. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Santok.(projekt 1) 

7. Uchwała w sprawie w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej. (projekt 2) 

8. Uchwała w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z Mariny Santok oraz 

przekazania Wójtowi Gminy Santok uprawnień w zakresie ustalania cen i opłat za 

wypożyczanie sprzętu wodnego oraz wynajmu domków wypoczynkowych 

znajdujących się na terenie mariny.(projekt 3) 

9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVI/116/15 Rady Gminy Santok.(projekt 4) 

10. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w gminie Santok w miejscowościach: Stare Polichno, Santok, Wawrów  

i Janczewo.(projekt 5) 

11. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej ustalenia stawek czynszu za 

dzierżawę gruntów należących do zasobu nieruchomości gminy Santok.(projekt 6) 

12. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Polityki Senioralnej Gminy Santok na lata 

2021-2025.(projekt 7) 

13. Uchwała zmieniająca Uchwałę nr XVI/146/2019 Rady Gminy Santok z dnia 27 

listopada 2019 r. w sprawie 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. (projekt 8)  

14. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie 

gminy Santok.(projekt 9) 

15. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych.(projekt 10) 

16. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Santok na rok podatkowy 2021.(projekt 

11) 
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17. Uchwała w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa 

obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Santok na rok podatkowy 2021.(projekt 

12) 

18. Uchwała w sprawie skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipkach 

Wielkich.(projekt 13) 

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.  

20. Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących 

stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)  

i wolne wnioski.  

21. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Santok.  

 

Ad.1 porządku obrad  

Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.  

Przewodnicząca Rady Gminy dokonała otwarcia XXVI sesji o godz. 10
15

, witając wszystkich 

przybyłych na obrady oraz poinformowała, że obrady sesji są transmitowane i utrwalane  

za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Ponadto nagrania z obrad będą 

udostępniane w BIP, na stronie internetowej gminy oraz w Biurze Rady. Radni głosują przez 

podniesienie ręki oraz równoczesne naciśnięcie przycisku na urządzeniu, które umożliwia 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań. Ustawowy skład rady wynosi 15 

radnych. Przewodnicząca stwierdziła, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum 

niezbędne do prowadzenia obrad rady gminy oraz podejmowania prawomocnych uchwał.  

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.2 porządku obrad  

Ustalenie porządku obrad.  

 

Przewodnicząca Rady zaproponowała zmianę w porządku obrad polegającą na zamianie 

kolejności pkt 8 z pkt 9. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zaproponowaną zmianę. 

Rada w drodze głosowania przyjęła zmianę 

Wyniki głosowania: 

1. Irena Furmańska – za 

2. Justyna Haliczyn – za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Zbigniew Łukasiewicz – za 

6. Renata Nowosad – za 

7. Krystyna Podsiadło – za 

8. Mirosława Porańczyk –za 

9. Krystyna Rajczyk – za 

10. Katarzyna Szafrańska – za 

11. Renata Szostak – za 
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12. Magdalena Rzeczycka – Więckowska - za 

13. Marian Tomkiewicz – za 

14. Tomasz Żarski – za 

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.  

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy.  

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.  

5. Interpelacje i zapytania radnych.  

6. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Santok.(projekt 1) 

7. Uchwała w sprawie w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej.(projekt 2) 

8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVI/116/15 Rady Gminy Santok.(projekt 4) 

9. Uchwała w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z Mariny Santok oraz 

przekazania Wójtowi Gminy Santok uprawnień w zakresie ustalania cen i opłat za 

wypożyczanie sprzętu wodnego oraz wynajmu domków wypoczynkowych 

znajdujących się na terenie mariny.(projekt 3) 

10. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w gminie Santok w miejscowościach: Stare Polichno, Santok, Wawrów i 

Janczewo.(projekt 5) 

11. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej ustalenia stawek czynszu za 

dzierżawę gruntów należących do zasobu nieruchomości gminy Santok.(projekt 6) 

12. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Polityki Senioralnej Gminy Santok na lata 

2021-2025.(projekt 7) 

13. Uchwała zmieniająca Uchwałę nr XVI/146/2019 Rady Gminy Santok z dnia 27 

listopada 2019 r. w sprawie 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. (projekt 8)  

14. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie 

gminy Santok.(projekt 9) 

15. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych.(projekt 10) 

16. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Santok na rok podatkowy 2021.(projekt 

11) 

17. Uchwała w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa 

obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Santok na rok podatkowy 2021.(projekt 

12) 
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18. Uchwała w sprawie skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipkach 

Wielkich.(projekt 13) 

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.  

20. Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących 

stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym) i 

wolne wnioski.  

21. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Santok.  

 

Rada Gminy w drodze głosowania  przyjęła porządek obrad. 

1. Irena Furmańska – za 

2. Justyna Haliczyn – za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Zbigniew Łukasiewicz – za 

6. Renata Nowosad – za 

7. Krystyna Podsiadło – za 

8. Mirosława Porańczyk –za 

9. Krystyna Rajczyk – za 

10. Katarzyna Szafrańska – za 

11. Renata Szostak – za 

12. Magdalena Rzeczycka – Więckowska - za 

13. Marian Tomkiewicz – za 

14. Tomasz Żarski – za 

 

Ad.3 porządku obrad  

Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy. 

 

Rada  w drodze głosowania przyjęła protokół z XXIV Sesji Rady Gminy. 

Wyniki głosowania: 

1. Irena Furmańska – wstrzymany 

2. Justyna Haliczyn – za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Zbigniew Łukasiewicz – za 

6. Renata Nowosad – za 

7. Krystyna Podsiadło – za 
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8. Mirosława Porańczyk –za 

9. Krystyna Rajczyk – za 

10. Katarzyna Szafrańska – za 

11. Renata Szostak – za 

12. Magdalena Rzeczycka – Więckowska - za 

13. Marian Tomkiewicz – za 

14. Tomasz Żarski – za 

 

Ad.4 porządku obrad  

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

 

Wójt złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.  

 

Ad.5 porządku obrad  

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż do Biura Rady wpłynęły następujące pisma: 

 12 listopada wpłynęła interpelacja Radnej Ireny Furmańskiej, o sposobie sprawy 

Radna zostanie poinformowana w terminie zgodnym ze Statutem Gminy Santok. 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janczewie zwrócił się o przesłanie kopii anonimu, 

który wpłynął do Biura Rady. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z prośbą o rozwinięcie tematu projektu prowadzonego 

nad rzeką Wartą. 

 

Wójt poinformował, iż wstępnie został ustalony zakres prac, gmina chce zagospodarować 

działkę, która stanowi własność gminy, ale również ustalane są warunki zabudowy dla 

inwestycji celu publicznego dla działki, która stanowi własność KOWRu, dlatego, ze jeżeli na 

tej działce zostanie nadana funkcja w drodze decyzji, będziemy mogli ubiegać się o przejęcie 

tej działki od KOWRu. Natomiast opracowanie ma objąć sprawy dotyczące budowy wiat, 

dojazdu do slipu i slipu,  boiska sportowego i ewentualnie zagospodarowanie chodnikami i  

utwardzenie. Jeżeli wstępna koncepcja będzie wykonana, będzie ona przedłużona do 

zaopiniowania, do naniesienia uwag i następnie będzie opracowany  projekt ostateczny, który 

będzie obejmował niezbędne uzgodnienia. 

 

Radna Irena Furmańska odczytała treść oświadczenia „Zorganizowane i przeprowadzone w 

dniu 23 listopada 2020 roku posiedzenie połączonych komisji stałych Rady Gminy Santok tj. 

Komisji Budżetu oraz Komisji ds. Społecznych i Oświatowych zostało dokonane ze 

złamaniem obowiązujących przepisów prawa. Po pierwsze wspólne posiedzenie i wspólne 

głosowania członków obu komisji prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 

Radny Ireneusz Kucner. Jest to sprzeczne z artykułem 21 ust.  4 ustawy o samorządzie 

gminnym oraz szeregu orzeczeń Wojewódzkich Sądów. Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 Września 2009 roku, Wojewódzkiego Sądu 
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Administracyjnego w Lublinie z 5 maja 2015 roku, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Gliwicach z 21 kwietnia 2016 roku i Wojewódzkiego Sądu w Krakowie z 4 października 

2006 roku. W tej sprawie wypowiedział się również Naczelny Sąd Administracyjny  

w wyroku z 15 listopada 2005 roku. Odmówienie  mi przez Przewodniczącego Ireneusza 

Kucnera, złożenia zastrzeżeń do projektu Statutu Gminy Santok też jest sprzeczne  

z ustawą o samorządzie gminnym. Uwagi do pozostałych projektów uchwał z wnioskiem 

 o przegłosowanie, nie były głosowane, mimo wskazywania konkretnych zapisów prawa  

o wadliwości tych projektów uchwał. Blokowanie mojej wypowiedzi poprzez wyłączanie 

mikrofonu, przerywanie przez przewodniczącego Ireneusza Kucnera moich wypowiedzi, że 

nie słychać mnie, w sytuacji, gdy on sam był słyszalny, manipulowanie służbowym 

komputerem (na ekranie przewijały się jakieś dokumenty branżowe, wyroki sądowe, blokując 

mi możliwość włączenia się do dyskusji lub zgłoszenia wniosku), a doszło też potem do 

przerwania wizji i potem fonii. Kierowane były pod moim adresem słowa obraźliwe, 

pouczające mnie, co ja jako Radna, jako człowiek powinnam robić, jak się zachować. 

Oskarżono mnie, że moje zdanie odrębne od zapisu projektów uchwał oraz prowadzenia 

wspólnego posiedzenia komisji stałych jest obrażaniem pozostałych radnych. Prowadzący 

posiedzenia wspólnego stałych komisje nie reagował na te inwektywy, dając swobodę 

wypowiedzi Radnej Katarzynie Szafrańskiej i Radnemu Tadeuszowi Boczuli. Zostały 

złamane przepisy ustawowe w zakresie zorganizowania i prowadzenia posiedzenia komisji 

stałych Rady Gminy, zostały złamane słowa przysięgi którą każdy radny składał, że będzie 

sprawować obowiązki godnie, rzetelnie i uczciwie, została zdeptana moja godność człowieka 

i radnego. I krótka informacja, dzisiaj złożyłam do rady gminy prośbę o udostępnienie 

nagrania. To jest koniec mojego oświadczenia.”  

Radna poinformowała, że w ślad za tym, co się działo 23 listopada na komisji, wieczorem 

odebrała dwa  telefony z informacją dotyczącą Radnej Katarzyny Szafrańskiej.   

Po zakończeniu wspólnego posiedzenia stałych komisji rady Radna odebrała informację,  

że Radna Katarzyna Szafrańska zmieniła miejsce zamieszkania i swoje funkcje życiowe 

realizuje poza gminą Santok, co sugerowałoby niespełnienie wymogów zapisanych  

w kodeksie wyborczym i konieczność wygaszenia mandatu radnego. Ten fakt Radna 

Katarzyna Szafrańska powinna zgłosić Przewodniczącej Rady Gminy. 

Radna dodała, że chciałaby wiedzieć, czy ten fakt został zgłoszony i poprosiła żeby dogłębnie 

sprawdzić ten temat i jeśli pozyskane informacje  są wiarygodne, to są przepisy  

na wygaszenie mandatu Radnej Katarzynie Szafrańskiej, czyli wniosek do Rady Gminy 

Santok o wygaszenie. Ponadto Przewodnicząca wspomniała o  interpolacji. Interpelacja 

dotyczy pisma nauczycieli ze szkoły podstawowej w Janczewie. Radna chce wyraźnie 

powiedzieć, że nie jest to anonim. Są tam podpisanie wprawdzie nie z nazwiska, ale 

nauczyciele, jest wskazana grupa zawodowa ze szkoły w Janczewie, która nie kryje się tym. 

Poza tym są wskazane i podane nazwiska nauczycieli, którzy jakoby działają na  niekorzyść 

dzieci. Skoro Przewodnicząca wskazała, że pani dyrektor szkoły wystąpiła z pismem  

w sprawie anonimu to Radna podkreśla, nie jest to anonim.  
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Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż nie chcę rozwijać tego tematu, natomiast jest pewna, 

 co do tego, że przedmiotowe pismo jest anonimem, ponieważ zgodnie z ustawą mówi się  

o tym, że jeśli nie ma podpisu z imienia i nazwiska, to traktuje się takie pismo jako anonim  

i pozostawia się sprawę bez rozpatrzenia. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż Ministerstwo, które wydało te przepisy, w formie 

wyjaśnienia tłumaczy, że jeśli sprawy są naprawdę poważne, to mimo że nie ma podpisu, 

sprawę należy rozpatrzyć, a sprawa podana w piśmie nauczycieli z szkoły w Janczewie  jest 

bardzo poważna. 

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, czy realizacja inwestycji na drodze 

powiatowej w Płomykowie będzie odbywała się w roku bieżącym, czy będzie przełożona na 

rok następny. 

 

Wójt poinformował, że mówił w swoim sprawozdaniu, że w tej chwili jest rozpisany przetarg 

powiatu i powiat będzie wyłaniał na koniec listopada - początek grudnia wykonawcę  

i jak tylko warunki pozwolą, to w tym roku będzie asfalt położony. 

 

Radna Krystyna Podsiadło oznajmiła, iż 12 listopada odbyło się w Urzędzie Gminy 

spotkanie z Panem L.T. i chciałaby wiedzieć, czy zostało wypracowane stanowisko 

pozwalające na doprowadzenie do uporządkowania terenu, bo ta kwestia się ciągnie bardzo 

długo.  

 

Wójt poinformował, iż niestety pana L. T. po raz kolejny nie było w urzędzie, mimo że został 

zaproszony i  spotkanie było umówione. Mimo to Wójt pojechał zobaczyć, jak wygląda teren 

w Janczewie, gdzie ten pan prowadzi działalność. Na terenie należącym do gminy Santok, są 

zgromadzone hałdy ziemi, których wcześniej przy poprzedniej wizytacji nie było. Dlatego 

wszczęte zostanie z Urzędu postępowanie w tej sprawie, ponieważ można rozmawiać z kimś, 

jeżeli chcę rozmawiać. Natomiast jeżeli nie chce rozmawiać, to po prostu należy działać 

zgodnie z przepisami. Nie można  pozwolić na to, żeby ten stan utrzymywał się w dalszym 

ciągu. 

 

Radny Marian Tomkiewicz zwrócił się z pytaniem,  jaki jest koszt gotowości odbioru zwłok 

z terenu gminy i czy koszt gotowości w całości pokryty zostanie przez gminę i nie będzie on 

refundowany przez inne jednostki.  Ponadto Radny zapytał, czy istnieje możliwość 

interwencji w powiecie o ewentualną naprawę drogi, nieskończonej końcówki drogi Wawrów 

ul. Widokowa, ponieważ trochę czasu potrwa zanim inwestycja zostanie dokończona, 

ale w tej chwili ten odcinek nie nadaje się do eksploatacji przez mieszkańców.  

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż gmina będzie za tę usługę płaciła 1 296 zł brutto miesięcznie 

przez okres 6 miesięcy. Umowa zakłada możliwość przedłużenia. Ta usługa oczywiście nie 

obejmuje transportu i nie obejmuje okresu przechowywania, bo te koszty będą ponosić już  
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 osoby, które będą załatwiały formalności pogrzebowe. Natomiast zgodnie z ustawą  

o cmentarzach i chowaniu zmarłych tj.  ustawa z 1959 roku zakładanie i prowadzenie 

cmentarzy komunalnych należy do zadań własnych gminy. Oprócz tego w ustawie jest też 

powiedziane, że cmentarz powinien być wyposażony w kaplicę lub kostnice. Na terenie 

gminy Santok jedynie w Lipkach Wielkich jest kaplica na cmentarzu, a na pozostałych 

cmentarzach nie ma takiego miejsca, gdzie mogłyby być deponowane zwłoki. Praktykuje się 

taką metodę, że ciało się wyprowadza z domu, ale jest to już coraz mniej powszechne.  

Z reguły odbywało się to w ten sposób, że ciało było dowożone, albo do kościoła, albo do 

kaplicy na cmentarzu i tam odbywały się uroczystości pogrzebowe. Jest to podstawa do tego, 

że na gminie ciąży ten obowiązek. W sytuacji, kiedy nie można tego rozwiązać inaczej 

Starosta zobowiązał gminę do tych obowiązków. Takie pisma wyszły do wszystkich gmin. 

Dlatego też będzie w gminie telefon całodobowy oraz w firmie, która będzie świadczyć te 

usługi, pod którym będzie można zgłaszać taką potrzebę.  Natomiast jeżeli chodzi o kwestię 

drogi powiatowej, to gmina na pewno wystąpi do powiatu, bo rzeczywiście jest ona w złym 

stanie, a dopiero w przyszłym roku będą prace projektowe i ewentualnie budowlane mogą się 

zacząć na koniec roku, bo tak wynika z grafiku przedstawionego przez Starostę. 

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska oznajmiła, iż w  nawiązaniu do wypowiedzi 

Radnej Ireny Furmańskiej chciałaby zadać pytanie, jeżeli Rada zgodnie z prawem, pozostawia 

pismo nauczycieli Janczewa, jako anonim - bez rozpatrzenia, to na  jakiej podstawie została 

udzielona informacja, o wpływie takiego pisma, kto poinformował Panią Dyrektor tak 

szczegółowo i dlaczego, skoro pismu nie został nadany bieg. Po drugie, jeżeli są powzięte 

informacje na temat złego prowadzenia jednostki podległej pod gminę, to bez względu na to, 

czy to była forma anonimu, czy  prawnego pisma, Radna uważa, że jakieś kroki powinny być 

przez gminę podjęte. Ponadto Radna oznajmiła, iż czytając plany dotyczące realizacji budowy 

napraw remiz, mieszkańcy Janczewa nie mają żadnej informacji, w jakim okresie gmina 

podejmie czynności związane z budową remizy. Radna poinformowała, że dawno temu 

prosiła o wykaz dróg, które są na terenie miejscowości Janczewo, z oznaczeniem, które są 

drogami gminnymi, powiatowymi, wojewódzkimi w celu możliwości szybkiej reakcji 

Radnych czy Sołtysa wsi Janczewo i takiej informacji do dnia dzisiejszego Radna nie 

uzyskała. 

 

Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż wysłała Radnym informację, iż temat anonimu nie 

będzie poruszany na sesji, jednak temat ten wywołała Radna Irena Furmańska przez co został 

upubliczniony i Pani Dyrektor szkoły w Janczewie z łatwością mogła powziąć informację. 

Natomiast kserokopia dokumentu zostanie udostępniona i ta decyzja zapadła po konsultacji  

z Panią mecenas.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska poprosiła o podstawę prawną pozwalającą na 

przekazanie tego dokumentu. Radna zaznaczyła, iż tak dokładna informacja do Pani Dyrektor 

nie mogła dojść z eteru, ponieważ w piśmie prosi się o kopertę i dokładnie nazywa się 

podmioty, które złożyły anonim.  
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Przewodnicząca Rady poinformowała, iż na najbliższym posiedzeniu, co będzie miało 

miejsce 16 grudnia zostanie przygotowana stosowna uchwała do rozpatrzenia, ponieważ w 

trybie § 68 i 70 Statutu Gminy Santok, przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną 

musi być zlecone poprzez uchwałę Rady.  

 

Wójt udzielił odpowiedzi dotyczącej zapytania o remizę informując, że na razie jest 

propozycja planu miejscowego obejmującego 4 lokalizacje, dwie z tych lokalizacji zakładają 

budowę nowych remiz tj. Santok i Janczewo i dwie zakładają modernizację i rozbudowę 

istniejących tj. Wawrów i Stare Polichno. Jeżeli uchwały zostaną podjęte, to będą musiały być 

opublikowane i po 14 dniach od publikacji będą funkcjonowały jako prawo miejscowe i będą 

stanowiły podstawę do prowadzenia postępowań o wydanie pozwolenia na budowę. 

Jednocześnie gmina zleciła opracowanie dokumentacji technicznej budowy dwóch budynków 

tj. w Janczewie i Santoku oraz rozbudowy modernizacji dwóch budynków tj. Wawrów i Stare 

Polichno. Jak tylko plan miejscowy zacznie obowiązywać to o te dokumenty zostanie 

uzupełniona dokumentacja wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i takie pozwolenia na 

budowę zostaną wydane. W pierwszej kolejności planowana jest budowa remizy w Santoku,  

a dwóch takich budynków gmina nie jest w stanie budować jednocześnie, więc trzeba będzie 

zbudować jeden, potem pomyśleć o drugim. Natomiast o tym będzie decydowała Rada  

w terminie późniejszym. Wójt oznajmił, iż na dzień dzisiejszy nie odpowie Radnej, kiedy 

będzie budowana remiza w Janczewie, ponieważ wszystkiego za jednym pociągnięciem nie 

uda się zrealizować, bo budżet tego nie wytrzyma.  

Wójt dodał, że informacja o przebiegających drogach powiatowych, gminnych  

i wojewódzkich, zostanie przygotowana, zamieszczona na stronie internetowej oraz 

dostarczona Radnej. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, kiedy ruszy doświetlenie miejscowości 

Wawrów, ponieważ był projekt zrobiony, jest wykaz miejsc, w których mają lampy stanąć. 

 

Radny Ireneusz Kucner  zwrócił się z pytaniem,  co będzie zrobione ze zniszczoną barierką 

przy wyjściu  ze ścieżki rowerowej, a przy przejściu dla pieszych w miejscowości Stare 

Polichno. Radny dodał, że może przydałoby się wyciąć drzewa znajdujące się w pobliżu, 

ponieważ są już stare i stwarzają zagrożenie. Ponadto zagospodarowanie tereny nad Wartą  

w miejscowości Czechów to bardzo dobry pomysł, jednak chciałby zwrócić uwagę, iż teren 

od Santoka do Starego Polichna przy rzece również jest bardzo atrakcyjny do 

zagospodarowania.  

 

Wójt oznajmił, iż barierkę bezwzględnie należy naprawić. Natomiast drzewa powinny być 

już usunięte wcześniej na etapie realizacji inwestycji. Prowadzone były rozmowy z Panią 

Moniką Antczak Kierownikiem Rejonu Dróg Wojewódzkich i w tej chwili jest realizowany 

krótki odcinek chodnika na samym narożniku, przy domu na zakręcie. Ten chodnik 

pomyłkowo nie objął całego wjazdu posesji obok tego domu i nie objął połączenia  

z istniejącym chodnikiem przy terenie rekreacyjnym, ale to zostanie być może w tym roku 

jeszcze uzupełnione i takie zapewnienie Wójt dostał. Natomiast jeżeli chodzi o Stare Polichno 
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to jest robiona dokumentacja ul. Wodnej i terenu przy kościele. Wójt dodał, że jeżeli chodzi  

o kwestię zagospodarowania rekreacyjnego na całości terenu przy Warcie to należy spojrzeć 

na to w sposób gospodarski, ponieważ gmina nie jest w stanie,  co kilka kilometrów, 

 w każdej miejscowości położonej nad rzeką robić slipów i pełnej infrastruktury, ponieważ  

to trzeba utrzymywać. Pomijając koszty realizacji tej inwestycji, są także koszty utrzymania. 

Natomiast na pewno trzeba pomyśleć o zagospodarowaniu terenów i Wójt uważa, że teren 

stawu, który jest w miejscowości Stare Polichno i całe jego  otoczenie powinno być 

zagospodarowane rekreacyjnie, bo to jest niepowtarzalna lokalizacja.  

 

Radny Ireneusz Kucner  odniósł się do wypowiedzi Radnej Ireny Furmańskiej dotyczącej 

wspólnej Komisji i wyraził zdanie, że, jak zawsze Radna śle tylko oskarżenia i to największe 

do Przewodniczących Komisji, że źle prowadzone są posiedzenia komisji, to samo tyczyło się 

poprzedniego Przewodniczącego Komisji poprzedniej kadencji. Jak wynika z wypowiedzi 

pozostali Radni  odbierają to zupełnie inaczej. Radny zwrócił się z pytaniem do Radnej Ireny 

Furmańskiej, co chce osiągnąć tym, że za każdym razem ma inne zdanie niż cała rada,  

a największe niezadowolenie jest wyrażane w stosunku do jego osoby. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż „to nie moje ja decyduje”, to Przewodniczący 

Komisji powinien działać zgodnie z prawem. Radna dodała, że wypowiedz Przewodniczącej 

Rady była bardzo nieprofesjonalna, ponieważ zdjęła odpowiedzialność z siebie, kierując ją do 

osoby Radnej. Zgodnie z ustawą to nie Przewodnicząca decyduje czy skarga, czy pismo, 

nauczycieli z Janczewa ma być przekazane do jakiejkolwiek komisji. Przewodnicząca 

powinna to przekazać radzie i postawić wniosek pod głosowanie.  

 

Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż wszyscy Radni otrzymają odpowiedź na interpelację 

Radnej Ireny Furmańskiej, w której będzie wszystko wyjaśnione i każdy wyrobi sobie własną 

opinię na ten temat. Przewodnicząca odniosła się do dyskusji dotyczącej komisji i wyraziła 

zdanie, że prowadzenie posiedzenia komisji w tak skrajnie trudnych warunkach, związanych  

z problemami technicznymi, zasługuje raczej na uznanie, a nie na krytykę.  

 

Radny Ireneusz Kucner dodał, że zgodę na prowadzenie posiedzenia otrzymał od 

wszystkich Radnych za wyjątkiem Radnej Ireny Furmańskiej. 

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz  odniósł się do wypowiedzi Radnej Ireny Furmańskiej  

i wyraził zdanie, iż się z nią  w ogóle nie zgadza. Nie może tak być, że Pani Furmańska 

poucza Przewodniczącą oraz Przewodniczących komisji, ponieważ są oni takimi samymi 

Radnymi z takimi samymi prawami. Na wspólnym posiedzeniu Komisji nikt Radnej głosu nie 

zabierał, a były to przeszkody na łączach,  Radna  mogła się wypowiedzieć. Zgodnie z  § 51 

Statutu Gminy Santok Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż Przewodniczący muszą działać w granicach prawa. 

Nie Radni decydują o tym, kto ma prowadzić komisję tylko decyduje o tym prawo.  
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Radny Ireneusz Kucner oznajmił, iż zgadza się z Radną Ireną Furmańską, co do tego, że 

prawo jest na pierwszym miejscu. Wszystko powinno odbywać się  w granicach prawa, jeżeli 

nasza wiedza nam pozwala, ale należy przy tym zachować przyzwoitość. 

 

Radny Tadeusz Boczula dołączył obrad Rady Gminy (godz. 11.10). Od tego momentu Rada 

obradowała w 15 osobowym składzie.  

 

Ad.6 porządku obrad  

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Santok.(projekt 1) 

 

Przewodniczący Doraźnej Komisji ds. opracowania zmian w Statucie Gminy Santok 

Zbigniew Łukasiewicz omówił projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 

przedstawił pozytywną opinię komisji do uchwały. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Przewodnicząca Rady, Radny Ireneusz Kucner, Wójt. 

 

Radna Irena Kucharska złożyła wniosek o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania 

nad projektem uchwały. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Radnej Ireny Kucharskiej. 

Rada w drodze głosowania uwzględniła wniosek. 

Wyniki głosowania: 

Tadeusz Boczula – za 

Irena Furmańska – przeciw 

Justyna Haliczyn – za 

Irena Kucharska – za 

Ireneusz Kucner – za 

Zbigniew Łukasiewicz – za 

Renata Nowosad – za 

Krystyna Podsiadło – za 

Mirosława Porańczyk –za 

Krystyna Rajczyk – za 

Katarzyna Szafrańska – za 

Renata Szostak – za 

Magdalena Rzeczycka – Więckowska – za 

Marian Tomkiewicz – za 

Tomasz Żarski – za 
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Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu 

Gminy Santok. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – przeciw 

3. Justyna Haliczyn – za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Zbigniew Łukasiewicz – za 

7. Renata Nowosad – za 

8. Krystyna Podsiadło – za 

9. Mirosława Porańczyk –za 

10. Krystyna Rajczyk – za 

11. Katarzyna Szafrańska – za 

12. Renata Szostak – za 

13. Magdalena Rzeczycka – Więckowska – za 

14. Marian Tomkiewicz – za 

15. Tomasz Żarski – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXVI/235/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.7 porządku obrad  

Uchwała w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 

przedstawił pozytywną opinię komisji do uchwały. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wykonywania 

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – przeciw 

3. Justyna Haliczyn – za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Zbigniew Łukasiewicz – za 
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7. Renata Nowosad – za 

8. Krystyna Podsiadło – za 

9. Mirosława Porańczyk –za 

10. Krystyna Rajczyk – za 

11. Katarzyna Szafrańska – za 

12. Renata Szostak – za 

13. Magdalena Rzeczycka – Więckowska - za 

14. Marian Tomkiewicz – za 

15. Tomasz Żarski – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXVI/236/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.8 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVI/116/15 Rady Gminy Santok.(projekt 4) 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 

przedstawił pozytywną opinię komisji do uchwały. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 

XVI/116/15 Rady Gminy Santok. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – przeciw 

3. Justyna Haliczyn – za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Zbigniew Łukasiewicz – za 

7. Renata Nowosad – za 

8. Krystyna Podsiadło – za 

9. Mirosława Porańczyk –za 

10. Krystyna Rajczyk – za 

11. Katarzyna Szafrańska – za 

12. Renata Szostak – za 

13. Magdalena Rzeczycka – Więckowska - za 

14. Marian Tomkiewicz – za 

15. Tomasz Żarski – za 
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Tekst jednolity uchwały nr XXVI/237/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.9 porządku obrad  

Uchwała w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z Mariny Santok oraz przekazania 

Wójtowi Gminy Santok uprawnień w zakresie ustalania cen i opłat za wypożyczanie sprzętu 

wodnego oraz wynajmu domków wypoczynkowych znajdujących się na terenie 

mariny.(projekt 3) 

 

Podinspektor ds. promocji Sebastian Wierzbicki poinformował o zmianie w pkt 3 

regulaminu będącą konsekwencją podjętej w pkt 8 uchwały polegającej na zmianie GOK w 

Centrum Kultury i Rekreacji. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 

przedstawił pozytywną opinię komisji do uchwały. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Podinspektor ds. promocji gminy Sebastian Wierzbicki, Sekretarz, 

Wójt. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu 

korzystania z Mariny Santok oraz przekazania Wójtowi Gminy Santok uprawnień w zakresie 

ustalania cen i opłat za wypożyczanie sprzętu wodnego oraz wynajmu domków 

wypoczynkowych znajdujących się na terenie mariny 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – przeciw 

3. Justyna Haliczyn – za  

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Zbigniew Łukasiewicz – za 

7. Renata Nowosad – za 

8. Krystyna Podsiadło – za 

9. Mirosława Porańczyk –za 

10. Krystyna Rajczyk – za 

11. Katarzyna Szafrańska – za 

12. Renata Szostak – za 

13. Magdalena Rzeczycka – Więckowska – za 

14. Marian Tomkiewicz – za 

15. Tomasz Żarski – za 
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Tekst jednolity uchwały nr XXVI/238/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.10 porządku obrad  

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

gminie Santok w miejscowościach: Stare Polichno, Santok, Wawrów i Janczewo.(projekt 5) 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 

przedstawił pozytywną opinię komisji do uchwały. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok w miejscowościach: Stare Polichno, 

Santok, Wawrów i Janczewo  

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn – za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Zbigniew Łukasiewicz – za 

7. Renata Nowosad – za 

8. Krystyna Podsiadło – za 

9. Mirosława Porańczyk –za 

10. Krystyna Rajczyk – za 

11. Katarzyna Szafrańska – za 

12. Renata Szostak – za 

13. Magdalena Rzeczycka – Więckowska – za 

14. Marian Tomkiewicz – za 

15. Tomasz Żarski – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXVI/239/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.11 porządku obrad  

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej ustalenia stawek czynszu za dzierżawę 

gruntów należących do zasobu nieruchomości gminy Santok.(projekt 6) 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 
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Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 

przedstawił pozytywną opinię komisji do uchwały. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uchylenia uchwały 

dotyczącej ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów należących do zasobu 

nieruchomości gminy Santok. 

 Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn – za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Zbigniew Łukasiewicz – za 

7. Renata Nowosad – za 

8. Krystyna Podsiadło – za 

9. Mirosława Porańczyk –za 

10. Krystyna Rajczyk – za 

11. Katarzyna Szafrańska – za 

12. Renata Szostak – za 

13. Magdalena Rzeczycka – Więckowska - za 

14. Marian Tomkiewicz – za 

15. Tomasz Żarski – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXVI/240/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.12 porządku obrad  

Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Polityki Senioralnej Gminy Santok na lata 2021-

2025.(projekt 7) 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 

przedstawił pozytywną opinię komisji do uchwały. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii 

Polityki Senioralnej Gminy Santok na lata 2021-2025 

Wyniki głosowania: 
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1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn – za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Zbigniew Łukasiewicz – za 

7. Renata Nowosad – za 

8. Krystyna Podsiadło – za 

9. Mirosława Porańczyk –za 

10. Krystyna Rajczyk – za 

11. Katarzyna Szafrańska – za 

12. Renata Szostak – za 

13. Magdalena Rzeczycka – Więckowska - za 

14. Marian Tomkiewicz – za 

15. Tomasz Żarski – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXVI/241/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.13 porządku obrad  

Uchwała zmieniająca Uchwałę nr XVI/146/2019 Rady Gminy Santok z dnia 27 listopada 

2019 r. w sprawie 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. (projekt 

8)  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 

przedstawił pozytywną opinię komisji do uchwały. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę zmieniająca Uchwałę nr 

XVI/146/2019 Rady Gminy Santok z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie 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. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn – za 

4. Irena Kucharska – za 
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5. Ireneusz Kucner – za 

6. Zbigniew Łukasiewicz – za 

7. Renata Nowosad – za 

8. Krystyna Podsiadło – za 

9. Mirosława Porańczyk –za 

10. Krystyna Rajczyk – za 

11. Katarzyna Szafrańska – za 

12. Renata Szostak – za 

13. Magdalena Rzeczycka – Więckowska - za 

14. Marian Tomkiewicz – za 

15. Tomasz Żarski – za 

 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXVI/242/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.14 porządku obrad  

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie 

gminy Santok. (projekt 9) 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 

przedstawił pozytywną opinię komisji do uchwały. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Skarbnik. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Santok. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn – za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Zbigniew Łukasiewicz – za 

7. Renata Nowosad – za 

8. Krystyna Podsiadło – za 

9. Mirosława Porańczyk –za 

10. Krystyna Rajczyk – za 

11. Katarzyna Szafrańska – za 

12. Renata Szostak – za 
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13. Magdalena Rzeczycka – Więckowska – za 

14. Marian Tomkiewicz – za 

15. Tomasz Żarski – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXVI/243/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.15 porządku obrad  

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

(projekt 10) 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 

przedstawił pozytywną opinię komisji do uchwały. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych.  

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn – za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Zbigniew Łukasiewicz – za 

7. Renata Nowosad – za 

8. Krystyna Podsiadło – za 

9. Mirosława Porańczyk –za 

10. Krystyna Rajczyk – za 

11. Katarzyna Szafrańska – za 

12. Renata Szostak – za 

13. Magdalena Rzeczycka – Więckowska - za 

14. Marian Tomkiewicz – za 

15. Tomasz Żarski – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXVI/244/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.16 porządku obrad  

Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia 

podatku rolnego na obszarze gminy Santok na rok podatkowy 2021. (projekt 11) 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 
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Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 

przedstawił pozytywną opinię komisji do uchwały. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu 

żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Santok na 

rok podatkowy 2021. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – przeciw 

3. Justyna Haliczyn – za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Zbigniew Łukasiewicz – za 

7. Renata Nowosad – za 

8. Krystyna Podsiadło – za 

9. Mirosława Porańczyk –za 

10. Krystyna Rajczyk – za 

11. Katarzyna Szafrańska – za 

12. Renata Szostak – za 

13. Magdalena Rzeczycka – Więckowska - za 

14. Marian Tomkiewicz – za 

15. Tomasz Żarski – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXVI/245/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.17 porządku obrad  

Uchwała w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa 

obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Santok na rok podatkowy 2021. (projekt 12) 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił negatywną 

opinię komisji do uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 

przedstawił negatywną opinię komisji do uchwały. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Wójt, Radny Ireneusz Kucner. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie obniżenia ceny 

sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze 

gminy Santok na rok podatkowy 2021. 

Wyniki głosowania: 
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1. Tadeusz Boczula – przeciw 

2. Irena Furmańska – przeciw 

3. Justyna Haliczyn – przeciw 

4. Irena Kucharska – przeciw 

5. Ireneusz Kucner – przeciw 

6. Zbigniew Łukasiewicz – przeciw 

7. Renata Nowosad – przeciw 

8. Krystyna Podsiadło – przeciw 

9. Mirosława Porańczyk – przeciw 

10. Krystyna Rajczyk – przeciw 

11. Katarzyna Szafrańska – przeciw 

12. Renata Szostak – przeciw 

13. Magdalena Rzeczycka – Więckowska - przeciw 

14. Marian Tomkiewicz – przeciw  

15. Tomasz Żarski – przeciw 

 

Ad.18 porządku obrad  

Uchwała w sprawie skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich.(projekt 

13) 

 

Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji  Irena Kucharska przedstawiła opinię 

komisji w sprawie złożonej skargi. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie skargi na dyrektora 

Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn – za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Zbigniew Łukasiewicz – za 

7. Renata Nowosad – za 

8. Krystyna Podsiadło – za 

9. Mirosława Porańczyk –za 

10. Krystyna Rajczyk – za 

11. Katarzyna Szafrańska – za 

12. Renata Szostak – za 

13. Magdalena Rzeczycka – Więckowska – za 

14. Marian Tomkiewicz – za 
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15. Tomasz Żarski – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXVI/246/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.19 porządku obrad  

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.  

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska udzieliła następujących odpowiedzi: 

 oznajmiła, ze jeżeli chodzi o drogę powiatową dotyczącą Płomykowa, to do 30 

listopada jest termin składania ofert. Jeżeli tylko wpłyną oferty powiat rozstrzygnie 

postępowanie przetargowe w wyniku, czego ta droga zostanie wyremontowana.  

  jeżeli chodzi o drogę Wawrów-Czechów to również 30 listopada jest otwarcie ofert. 

Było bardzo dużo pytań wykonawców związanych z tą drogą. Droga jest realizowana 

w ramach zaprojektuj i wybuduj. To oznacza, że wybrany wykonawca najpierw 

będzie musiał dokonać dokumentacji projektowej, która będzie zatwierdzana przez 

zamawiającego. Liderem tego postępowania i tej umowy jest powiat. Jednakże za 

każdym razem, jak wpływały pytania, również kierowano je do gminy celem 

udzielenia odpowiedzi. Starostwo informowało, że nie będzie generalnego remontu 

prowadzonego na tej drodze, dlatego, że całość tej inwestycji jest w ramach 

zaprojektuj i wybuduj i gdyby przeprowadzono remontu tej drogi, to później 

wykonawca mógłby nie uznać gwarancji w tym zakresie. W związku z powyższym 

starostwo deklaruje małe, delikatne remonty, polegające na podsypaniu   

największych wyrw, które znajdują się w nawierzchni tej drogi.  

 jeżeli chodzi o oświetlenie w Wawrowie to były wykonywane pojedyncze 

dokumentację na oświetlenie, między innymi ul.  Czereśniowa, Bermudy 24-28, 

Lawendowa i gmina przystępuje powoli do realizacji tych zakresów. Niemniej jednak 

tak jak już na niektórych sesjach,  jak również posiedzeniach  wspólnych komisji 

Kierownik RRG informowała, że od września zmieniły się przepisy zakresie dróg  

i nie można postawić lampy oświetleniowej w części pasa drogowego, tak jakby to 

się wydawało, ponieważ musi być niestety pełna dokumentacja. Na bermudy  

dokumentacja będzie wykonana do końca roku, natomiast czereśniowa ma 

zaplanowane oświetlenie drogowe w całości remontu wykonywania tej drogi. 

Wniosek został złożony do funduszu dróg samorządowych i tylko w momencie, jeżeli 

gmina  otrzyma dofinansowanie, zostanie rozpatrzony wniosek, to gmina będzie ten 

zakres zrealizować. Na dzień dzisiejszy gmina przystępuje jedynie do ul. 

Lawendowej i do Bermud. 

 jeżeli chodzi o wycinkę drzew w kierunku Starego Polichna to z uwagi na to,  

iż  drzewa są posadowienie w ciągu drogi powiatowej, wniosek o wycinkę został 

złożony w starostwie i gmina czeka na rozstrzygnięcie. 

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż w zakresie oświetlenia miała na myśli projekt 

robiony 2 lata temu,  gdzie był robiony objazd z pracownikami urzędu gminy i były 

wyznaczone punkty, które są na tą chwilę bardzo potrzebne mieszkańcom do funkcjonowania, 
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ponieważ jak wiemy jest jesień i szybko robi się ciemno. Chodzi głównie o lampy przy 

przejściach dla pieszych. 

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska oznajmiła, iż  nie na wszystkie lampy gmina 

otrzymała zgodę z Enei, są uzgadniane jeszcze warunki w tym zakresie, ale sprawa jest 

pilotowana  i żadna lampa z tej analizy nie zostanie zaniechana i jeżeli tylko gmina otrzyma  

„zielone światło” z Enei odnośnie ustalenia warunków to z automatu przystąpi do realizacji. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, kiedy to zielone światło będzie.  

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska oznajmiła, iż uczciwie przyznaje, że tak naprawdę 

gmina  niedawno zwróciła się do enei z ponownym wnioskiem, ponieważ gmina  zwróciła się 

w tamtym roku z wnioskiem, ale w wyznaczonym terminie  nie zostały uzgodnione przez 

gminę warunki. Termin na uzgodnienia minął bodajże w styczniu, albo lutym. dlatego trzeba 

było na nowo rozpocząć procedurę.  

 

Radny Marian Tomkiewicz zwrócił się z pytaniem, czy starostwo zrobi coś w kierunku 

poprawy nawierzchni ul. Widokowej na górnym odcinku. 

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska udzieliła odpowiedzi, że tak jak powiedziała 

wcześniej to  powiat obiecał, że czymś te największe wyrwy posypie, ale generalnie nie chcę 

wchodzić w duże koszty ze względu na odpowiedzialność i na gwarancję, a przede wszystkim 

na zasadę uczciwej konkurencji wobec innych wykonawców.  

 

Radna Irena Furmańska poprosiła żeby udostępnić jej nagranie z dzisiejszej sesji. Radna 

wysłała wniosek w sprawie posiedzenia komisji wspólnej i prosi, aby dołączyć również 

nagranie z sesji.  

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż zgodnie z deklaracją złożoną na ostatniej sesji 

udzieliła pisemnej odpowiedzi na pytania postawione przez Radną Irenę Furmańską. 19 

listopada pismo zostało wysłane.   

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż nie otrzymała żadnej odpowiedzi odnośnie Radnej 

Szafrańskiej. 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż  udzieli odpowiedzi na piśmie na zadane pytanie 

dotyczącej Radnej Katarzyny Szafrańskiej. 

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz podziękował Przewodniczącej za sprawne poprowadzenie 

sesji, mimo uszczypliwości Radnej Ireny Furmańskiej pod jej adresem jak również pod 

adresem Przewodniczących Komisji. 
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Radna Krystyna Rajczyk poprosiła o informację, ile uchwał Rady Gminy Santok uchylił  

nadzór Wojewody. 

 

Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż Radna otrzyma taką informację na następnej sesji 

 

Radna Katarzyna Szafrańska odniosła się do wypowiedzi Radnej Ireny Furmańskiej 

oznajmiła, iż  mimo to, że przebywa poza miejscem zamieszkania, to nie ma to żadnego 

wpływu na zawieszenie jej mandatu, bo cały czas mam kontakt z radnymi, uczestniczy na 

komisjach, sesjach, nawet pomimo jej aktualnej sytuacji (niedawno urodziła dziecko). Radna 

jest cały czas aktywna, jest w stanie cały czas wspierać swoje sołectwo, ma kontakt  

z mieszkańcami. Byś może Radna Irena Furmańska  ma jakieś poufne informacje na temat 

tego, że Radna rzekomo na  stałe wyjechała do innej miejscowości, ale jest to nieprawda. Nie 

doprowadza się do wygaśnięcia mandatu radnego, który przybywa często poza gminą.  Art. 

383 §1 pkt 2 kodeksu wyborczego  mówi, że  wygaśnięcie mandatu radnego następuje między 

innymi w przypadku utraty wybieralności mieszkańców, co nie znajduje zastosowania w tym 

przypadku. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż ponieważ nie jest to jej wniosek, bo nie wiedziała  

o tej sytuacji, to mimo wypowiedzi Radnej Katarzyny Szafrańskej prosi o odpowiedz pisemną 

Przewodniczącej.  

 

Radna Renata Szostak podziękowała za sprawne i efektywne przeprowadzenie sesji.  

Ponadto wyraziła uznanie dla Przewodniczących Komisji, że pomimo trudnych i złych  

warunki technicznych, poprowadzili komisję równie efektywnie.  

 

Przewodnicząca Rady podziękowała za ciepłe słowa, jednakże oznajmiła, że jest to również 

zasługa Przewodniczących Komisji stałych, ponieważ ta najcięższa praca zostaje 

wykonywana na komisjach.  

 

Radny Ireneusz Kucner podziękował za słowa otuchy kierowane pod adresem 

Przewodniczących Komisji. 

 

Kierownik ROA Alicja Cierach podziękowała pracownikom referatu odpowiedzialnych za 

obsługę techniczną Sesji Rady Gminy.   

 

Przewodnicząca Rady dołączyła się do podziękowań wobec pracowników obsługujących 

sesję.  

 

Ad.20 porządku obrad  

Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących stałych 

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

 

Przewodnicząca Rady złożyła sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner złożył sprawozdanie  

z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz  złożył 

sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 

Ad.21 porządku obrad  

Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXVI 

sesji o godz. 13
30

.   

 

Nagranie z obrad Sesji Rady Gminy dostępne jest w BIP Gminy Santok 

(https://sesje.pl/archiwum/lubuskie/gorzowski/santok) 

 

 Protokolant              Przewodnicząca Rady Gminy  

  

Joanna Krystosik                    Renata Nowosad 

 

https://sesje.pl/archiwum/lubuskie/gorzowski/santok

