
1 

 

Protokół nr 39/2021 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

Protokół nr 42/2021 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

12 kwietnia 2021r. 

 

 

Komisja Budżetu i Gospodarki w związku z tematyką posiedzenia obradowała wspólnie 

z Komisją ds. Społecznych i Oświatowych. 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 38/2021 Komisji Budżetu i Gospodarki oraz protokołu nr 41 

Komisji ds. Społecznych i Oświaty. 

4. Wypracowanie opinii do projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Santok. 

5. Wolne wnioski i zapytania. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner   o godz. 13
10 

dokonał 

otwarcia posiedzenia wspólnej komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja Budżetu  

i Gospodarki uczestniczyła w 9 osobowym składzie. Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

uczestniczyła w 7 osobowym składzie (nieobecna Radna Mirosława Porańczyk oraz Radna 

Katarzyna Szafrańska). Spoza Komisji udział wzięli: Wójt Gminy Paweł Pisarek,  Z-ca Wójta 

Gminy Damian Kochmański, Przewodnicząca Rady Renata Nowosad, Kierownik ROA Alicja 

Cierach, Inspektor ds. gospodarki przestrzennej Magdalena Zagróbka, Przedstawiciele firmy 

Akwadrat: Marcin Brytan, Witold Andrzejczak oraz Jan Biernacki..   

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner zaproponował siebie, 

jako osobę prowadzącą posiedzenie Komisji. 

Komisje w drodze głosowania wybrały Przewodniczącego Komisji Budżetu  

i Gospodarki Ireneusza Kucnera na osobę prowadzącą posiedzenie. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – przeciw 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło - za 

7. Renata Szostak – za 

8. Magdalena Rzeczycka –Więckowska - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 
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Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło - za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Renata Szostak – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie porządek obrad. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło - za 

7. Renata Szostak – za 

8. Magdalena Rzeczycka –Więckowska - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło - za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Renata Szostak – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 3 

Przyjęcie protokołu nr 38/2021 Komisji Budżetu i Gospodarki oraz protokołu nr 41 Komisji 

ds. Społecznych i Oświaty. 

 

Komisja Budżetu i Gospodarki w drodze głosowania przyjęła protokół nr 38/2021. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – przeciw 

3. Justyna Haliczyn - za 

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

6. Krystyna Podsiadło - za 

7. Renata Szostak – za 

8. Magdalena Rzeczycka –Więckowska - za 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych w drodze głosowania przyjęła protokół nr 

41/2021. 

Wyniki głosowania: 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło - za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Renata Szostak – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

 

Ad. 4 

Wypracowanie opinii do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Santok. 

 

 

Projekt studium omówił Wójt oraz przedstawiciele biura projektowego Akwadrat, 

będący autorami projektu.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, dlaczego w porządku posiedzenia jest 

zapis „wypracowanie opinii”, skoro ustawa dokładnie określa proces przyjmowania studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i Rada wypracowuje opinie 

dopiero na końcu tego procesu.  

 

Przewodniczący Komisji oznajmił, iż Rada w dniu dzisiejszym pochyla się nad projektem 

studium, ponieważ jest to odpowiedni moment na zapoznanie się z nim i zgłaszanie 

ewentualnych uwag. 

 

Wójt poinformował, iż przedłożony został projekt studium na etapie opracowywania, aby 

Radni mogli się z nim zapoznać i wyrazić swoją opinię na jego temat, ponieważ jest to bardzo 

ważny dokument, a wyrażenie opinii nie dotyczy uchwały, a jedynie projektu studium. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z następującymi pytaniami:  

- jakie czynniki zadecydowały o wyborze lokalizacji planowanego cmentarza w Wawrowie 

oraz jakiej powierzchni jest działka i w jakiej odległości od niej istnieje zabudowa 

mieszkaniowa; 

- jeżeli mieszkańcy wyrażą sprzeciw wobec tej lokalizacji, to jakie będzie dalsze 

postępowanie;  

- modernizacja drogi 22, o jakie skrzyżowanie chodzi; 

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 159; 
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Reprezentant firmy Akwadrat udzielił następujących odpowiedzi: 

- obszar wydzielony na cmentarz to obszar około 2 ha, przy drodze wojewódzkiej nr 158 i jest 

położony w odległości ponad 200 m od planowanej zabudowy mieszkaniowej, są to grunty 

rolne stosunkowo niskich klas, teren spełnia wszystkie warunki dla takiego przeznaczenia, 

wszelkie wyrażone obawy będą analizowane przez projektantów oraz przez Wójta,  

a ostatecznie Rada na sesji będzie decydować o końcowym kształcie studium,  

- w pobliżu cmentarza planowana jest budowa  obwodnicy w miejscowości Wawrów, która 

łączy się z drogą nr 22 w mieście Gorzów Wlkp., projekt jest spójny z założeniami miasta 

Gorzowa,  

- przebudowa węzła z drogą krajową w miejscowości Wawrów, jest to jedno z zadań 

publicznych w bardzo istotnym miejscu.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, kto jest właścicielem działki 

przeznaczonej na cmentarz i czy w przyszłości jest możliwość poszerzenia tej działki. 

 

Reprezentant firmy Akwadrat udzielił odpowiedzi, iż nie jest w stanie wskazać w tym 

momencie właściciela działki, a powiększenie cmentarza jest możliwe. 

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, czy zapis w studium oznacza, że planowana 

jest również nowa lokalizacja cmentarza w Gralewie.  

 

Reprezentant firmy Akwadrat udzielił odpowiedzi, iż wyznaczono planowaną lokalizację 

cmentarza między Gralewem, a Płomykowem przy drodze powiatowej.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska zwróciła się z pytaniem, co rozumiane jest 

poprzez strefę rekreacji w miejscu odpadów elektrociepłowni, ponieważ w pierwszej wersji 

miała być tam wskazana funkcja leśna.  

 

Reprezentant firmy Akwadrat oznajmił, iż strefa rekreacji jest funkcją pojemną i jej 

przeznaczenie nie zostało dokładnie określone, w chwili obecnej obserwuje się duże 

zainteresowanie formami spędzania czasu na wolnym powietrzu takimi jak np. korzystanie  

z motocykli czy quadów. 

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska oznajmiła, iż osobiście mieszka przy ścianie 

lasu, a obok niej funkcjonuje rodzinny dom dziecka, w którym mieszkają dzieci w różnym 

wieku i nie wyobraża sobie, że pod oknami domu będą jeździły motocykle.  

 

Reprezentant firmy Akwadrat poinformował, iż rekultywacja terenów poprzemysłowych 

może odbywać się w kierunku leśnym lub rekreacyjnym, natomiast w rejonie Janczewa, gdzie 

kiedyś była eksploatacja kruszywa powstało coś na kształt toru crossowego. Wskazywanie 

funkcji nie polega na wskazywaniu lokalizacji jako dedykowanie temu, żeby coś takiego 

utworzyć, ale katalogowanie tego typu sytuacji, aby nie odbywały się gdzieś indziej.   



5 

 

W przypadku, kiedy miałoby powstać w tym miejscu tego typu działalności warto ją 

poprzedzić koncepcją i poddanie jej konsultacjom społecznym.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska zwróciła się z pytaniem, czy jest możliwość 

zmiany przeznaczenia terenu na strefę leśną. 

 

Reprezentant firmy Akwadrat poinformował, iż strefa rekreacyjna nie wyklucza lokalizacji 

nasadzeń.  

 

Wójt poprosił, aby przedstawiciele biura projektowego omówili kwestie dotyczącą obecnej 

strefy przemysłowej zlokalizowanej w Wawrowie na os. Bermudy.  

 

Reprezentant firmy Akwadrat poinformował, iż poprzez studium starają się ograniczyć 

możliwość prowadzenia uciążliwej działalności produkcyjnej wzdłuż drogi poprzez 

wprowadzenie na tych terenach funkcji usługowej.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska zwróciła się z pytaniem, w które miejsce 

zostanie przeniesiona uciążliwa produkcja.  

 

Reprezentant firmy Akwadrat udzielił odpowiedzi, iż teren ten zostanie przesunięty na 

wschód w kierunku Różanek.  

 

Wójt poinformował, iż tereny które w tej chwili są terenami przemysłowymi są w zarządzie 

KOWRu  i zmiana funkcji np. na rolniczą, albo inna funkcję która spowodowałaby spadek 

wartości terenów spowodowałaby roszczenia odszkodowawcze  w stosunku do urzędu gminy, 

na co gmina nie może sobie pozwolić. Tak samo jak na ograniczenie funkcji zabudowy 

mieszkaniowej w miejscowości Janczewo, która w tej chwili jest ogromna w stosunku do 

potrzeb. W Wawrowie wprowadzono funkcję usługową, aby odciążyć wszystkie zabudowania 

powstałe na omawianych terenach od uciążliwości obszarów przemysłowych.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, dlaczego teren przy ul. Kalinowej został 

objęty funkcją pod zabudowę pomimo osuwisk. 

 

Reprezentant firmy Akwadrat wskazanie tej funkcji podparte było istniejącą już zabudową 

oraz miejscowymi planami, które tam istnieją. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż podobna sytuacja jest na ul. Świerkowej  

w Czechowie. 

 

Reprezentant firmy Akwadrat poinformował, iż w miejscach o zwiększonym ryzyku 

osuwisk starano się nie wprowadzać zabudowy mieszkaniowej z wykluczeniem terenów, na 

których wydano już warunki zabudowy lub są objęte planem miejscowych. Jedynym 
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zabezpieczeniem terenów przed zabudową jest przyjęcie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego z zakazem zabudowy.  

 

Wójt poinformował, iż jeżeli jakiś teren objęty jest planem miejscowym to Wójt nie wydaje 

warunków zabudowy. Natomiast jeżeli planu miejscowego nie ma, a mimo, że studium 

zawiera pewne wskazania to jednak Wójt jest zobowiązany podejmować decyzję zgodnie  

z ustawą o planowaniu przestrzennym, w której wymienionych jest kilka czynników, które 

należy brać pod uwagę m.in. sąsiedztwo nieruchomości i na tej podstawie można wydawać 

decyzję na nieruchomości rolne sąsiadujące z nieruchomościami zabudowanymi.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy wszystkie wnioski mieszkańców 

gminy zostały uwzględnione w opracowanym studium. 

 

Reprezentant firmy Akwadrat poinformował, że wszystkie wnioski były dokładnie 

rozpatrywane i analizowane, jednak nie wszystkie zostały uwzględnione.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż skoro radni muszą pochylić się nad wnioskami 

nieuwzględnionymi przez Wójta to dlaczego nie przedłożono w dniu dzisiejszym radnym 

wykazu tych wniosków.  

 

Reprezentant firmy Akwadrat poinformował, iż należy odróżnić wnioski składane do 

studium od uwag składanych do projektu. Radni będą pochylać się nad wnioskami złożonymi 

do studium, które będzie przedłożone do wglądu dla mieszkańców, a ta procedura jeszcze się 

nie rozpoczęła.  

 

Wójt dodał, że wnioski, które zostały złożone do tej pory odbywają się poza procedurą. Wójt 

chcąc powiadomić mieszkańców i dać im możliwość wypowiedzenia, zorganizował spotkania 

i wysłał ulotkę informującą. Natomiast jak studium zostanie wyłożone, będzie możliwe 

składania wniosków i jeżeli będą wnioski, które zostaną odrzucone to Radni otrzymają taką 

listę i będą się nad nimi pochylać.  

 

Radna Irena Furmańsk poprosiła o wyjaśnienie co oznacza sformułowanie zawarte  

w studium iż „nie prognozuje się znaczącego negatywnego wpływu ustaleń studium  

w zakresie” i zwróciła się z pytaniem jaki to jest stopień oddziaływania.  

 

Reprezentant firmy Akwadrat poinformował, iż oddziaływanie na środowisko  

w przywołanym kontekście opiera się o definicję w przepisach prawa. Mamy do czynienia  

z określonym katalogiem oddziaływań, które są określone jako znaczące. Na terenie gminy 

Santok nie planuje się żadnych działań, które mogłyby zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko. Natomiast te, które opcjonalnie mogą wpływać na środowisko, mogą zaistnieć, 

ale na etapie opracowywania studium nieznane są parametry, skala. Wymienione czynniki są 

możliwe do oceny na etapie projektu budowlanego i raportu oddziaływania na środowisko.  
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Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż jej kolejne pytanie dotyczy obszaru i zasady ochrony 

dziedzictwa kulturowego, przy czym ten temat został przez projektantów odesłany do 

konserwatora zabytków i działalności Wójta i zwróciła się  z pytaniem, czy taki zapis nie 

koliduje z elementami, które powinny znaleźć się z studium. 

 

Reprezentant firmy Akwadrat poinformował, iż sytuacja jest podobna jak w przypadku 

poprzedniego pytania, studium nie jest w stanie ocenić każdego odrębnego przypadku.  

W momencie, kiedy pojawi się zainteresowanie inwestorskie, obiekty będą podlegały 

indywidualnej ocenie na etapie projektu inwestycyjnego. Wymogi ustawowe dotyczące 

ochrony konserwatorskiej w studium zostały wypełnione.  

 

Radna Irena Faurmńska oznajmiła, iż w studium i prognozie oddziaływania znalazła wykaz 

szczegółowych przepisów, na których projektanci oparli się tworząc ten dokument m.in. 

ocena aktualności studium z 2020r., program ochrony środowiska i program gospodarki 

odpadami i zwróciła się z pytaniem, czy te programy są, czy są dopiero opracowywane.  

 

Reprezentant firmy Akwadrat poinformował, iż te programy są, tylko tak jak wszystkie 

programy podlegają aktualizacji.  

 

Wójt poinformował, iż w obecnym kwartale roku była podejmowana uchwała dotycząca 

aktualności studium i wymienione dokumenty zostaną doprecyzowane w projekcie uchwały.  

 

Radna Irena Furmańska poprosiła o przesłanie numerów uchwał wymienionych 

dokumentów. 

 

Radny Marian Tomkiewicz zwrócił się z pytaniem, czy budowa drogi z Wawrowa  

w kierunku Czechowa – ul. Dębowa, nie zostanie w przyszłości ograniczona poprzez 

wskazanie tych terenów jako tereny leśne oraz czy nie będzie problemu z odszkodowaniem na 

terenach, gdzie było składowisko tworzyw sztucznych, ponieważ ten teren podzielony jest na 

działki, ale jest przyłączony do terenu przeznaczonego na budownictwo jednorodzinne.  

 

Wójt oznajmił, iż jest to temat, nad którym trzeba się mocniej pochylić, ponieważ ul. Dębowa 

jest ulicą zamkniętą, ponieważ wchodzi w prywatną własność, ale docelowo należy ją 

udrożnić i objąć planem miejscowym. Drugą kwestią jest to, że są decyzje ustalające warunki 

zabudowy w oparciu, o które te tereny zostały podzielone i są już prawnie obowiązujące. 

Odnośnie tego terenu cały czas toczy się postępowanie dotyczące jego uprzątnięcia 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy omawiany teren jest przeznaczony 

pod zalesienie, czy pod zabudowę. 

 

Reprezentant firmy Akwadrat poinformował, iż samo podzielenie na działki nie stanowi 

podstawy do roszczenia odszkodowawczego. Na tych terenach nie ma miejscowego planu 
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zagospodarowania, natomiast co do warunków zabudowy, musiałaby się wypowiedzieć 

Inspektor ds. gospodarki przestrzennej Magdalena Zagróbka.   

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż w studium wyznaczono 11 terenów do lokalizacji OZE 

i większość w północnej części Janczewa i Gralewa i poprosił o wskazanie tych terenów. 

 

Reprezentant firmy Akwadrat poinformował, iż możliwość usytuowania fotowoltaiki jest 

uzupełnieniem funkcji rolniczej tj. funkcja podstawowa to rolnicza, a farma fotowoltaiczna 

może powstać, ale nie musi.  

 

Radny Marian Tomkiewicz zwrócił się z pytaniem, czy na terenach które umożliwiają 

powstanie farm fotowoltaicznych mogą również powstać biogazownie.  

 

Reprezentant firmy Akwadrat udzielił odpowiedzi, iż biogazownia będzie mogła powstać 

wyłącznie wtedy, kiedy zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego. Studium dopuszcza ogólną kategorię odnawialnych źródeł energii nie 

decydując jakie to będą źródła.  

 

Przewodniczący Komisji oznajmił, iż w miejscowości Stare Polichno duże tereny 

przeznaczone są na tereny przemysłowe i zwrócił się z pytaniem, czy są to już istniejące 

zabudowania, czy dopiero planowane.  

 

Reprezentant firmy Akwadrat poinformował, iż są to już istniejące zabudowania.  

 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, czy studium będzie miało jakiś wpływ na 

istniejące zabudowania w obszarze natura 2000. 

 

Reprezentant firmy Akwadrat udzielił odpowiedzi, że obszar Natura 2000 nie wyklucza 

zabudowy. Natomiast zlokalizowanie na obszarze Natura 2000 obiektów, które mogłyby 

pogorszyć stan  tego terenu stanowi podstawę do nałożenia przez Komisję Europejską kar 

finansowych, jednakże zabudowa jednorodzinna nie wpływa znacząco na środowisko.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, jakie są inwestycje celu publicznego 

zapisane w planie zagospodarowania województwa lubuskiego, czy któreś z nich są 

planowane na terenie gminy Santok. 

 

Reprezentant firmy Akwadrat udzielił odpowiedzi, iż te inwestycje zostały ujęte w tekście 

studium na str. 107.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, jaka będzie dalsza procedura jeżeli chodzi 

o studium. 
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Reprezentant firmy Akwadrat poinformował, iż po otrzymaniu uzgodnienia od Wód 

Polskich, projekt zostanie przedłożony do publicznej informacji, będzie możliwe składanie 

uwag do projektu, odbędzie się dyskusja publiczna, na której będą mogli być obecni 

mieszkańcy – w zależności jaka forma będzie możliwa. W momencie kiedy zostaną 

uwzględnione uwagi, które będą miały wpływ na zmianę przeznaczenia terenu na 

poszczególnych obszarach, wówczas w tym zakresie studium będzie musiało zostać wyłożone 

ponownie. Po tej procedurze studium zostanie wyłożone do opiniowania przez komisje,  

a następnie na sesji przez Radę Gminy.  

 

Radny Marian Tomkiewicz zwrócił się z pytaniem, czy położenie cmentarza w Wawrowie 

było przez kogoś zasugerowane, ponieważ pierwotnie był wniosek o utworzeniu go w tym 

samym miejscu, ale po drugiej stronie ulicy.  

 

Reprezentant firmy Akwadrat udzielił odpowiedzi, iż cmentarz nie może powstać we 

wskazanym przez Radnego miejscu, ponieważ są na nim grunty rolne  klasy trzeciej. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy działki, które są wyszczególnione  

w tabeli 32 i 33 to działki prywatne, czy gminne.  

 

Reprezentant firmy Akwadrat udzielił odpowiedzi, iż są to działki prywatne i dotyczą 

istniejących już ferm.  

 

Wójt dodał, iż trzy wymienione działki są działkami gminnymi.  

 

Radna Krystyna Podsiadło zwróciła się z pytaniem, czy pas zieleni po byłej 

elektrociepłowni, który miał być przeznaczony na las, został przeznaczony jako strefa 

rekreacyjna na wniosek jakiejś prywatnej osoby. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż nie było żadnego wniosku, natomiast jest to kwestia w trakcie 

dyskusji, dlatego projekt studium został przedłożony Radnym na tym etapie, aby wszelkie 

wątpliwości wyjaśniać i eliminować. Rekreacja może mieć różną formę, np. pole golfowe lub 

łąka i plac zabaw, są to rzeczy, które będą musiały zostać doprecyzowane później. W studium 

znajduje się ogólny zarys, a dopracowywanie odbędzie się w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. Wójt dodał, iż Janczewo rozbudowało się bardzo mocno 

poprzez napływających mieszkańców i w związku z tym rośnie zapotrzebowanie oświatowe, 

usługowe, a także rekreacyjne i w związku z tym przyjmowanie funkcji polegających na 

budowie domu i dojazdów do nich nie jest wystarczającym oczekiwaniem.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska poinformowała, iż mieszkańcy tych terenów 

chcieli by się ustrzec od tego typu formy działalności rekreacyjnej jak strzelnica czy quady. 

Nie można myśleć tylko o napływowych mieszkańcach, ale należy pamiętać o tych, którzy 

już tam mieszkają i gdyby posiadali taką wiedzę to z pewnością nie wybudowaliby się w tych 

rejonach.  
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Inspektor ds. gospodarki przestrzennej Magdalena Zagróbka poprosiła, aby 

przedstawiciele firmy Akwadrat sprawdzili, czy był wniosek mieszkańców Janczewa  

o wprowadzenie funkcji leśnej na omawianych terenach. 

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, czy studium zabezpiecza teren przy ubojni 

w Płomykowie przed usytuowaniem biogazowi oraz czy jest to zasadne, aby tworzyć drugi 

cmentarz w Gralewie i czy były na ten temat konsultacje społeczne. 

 

Inspektor ds. gospodarki przestrzennej Magdalena Zagróbka poinformowała, iż te zapisy 

będą doprecyzowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  

 

Wójt oznajmił, iż należy wziąć pod uwagę, iż dyskusja dotyczy perspektywy 100 lat. W tej 

chwili Santok nie ma już gdzie chować ludzi, a miejscowość Gralewo za kilkanaście lat 

również stanie przed problemem. Dlatego wyznaczono teren, który mógłby służyć dla 

Santoka i Gralewa.  

 

Radny Tadeusz Boczula wyraził zdanie, iż lokalizacja cmentarza jest całkowicie nietrafiona.  

Natomiast kiedyś był planowany na cmentarz teren przy lasku za blokami w Gralewie. 

 

Reprezentant firmy Akwadrat poinformował, iż studium określa pewne lokalizacje, 

natomiast do ich realizacji jest jeszcze daleka droga. Studium będzie sygnałem dla nowych 

inwestorów, aby nie lokalizować w jego sąsiedztwie np. zabudowy mieszkaniowej.  

 

Inspektor ds. gospodarki przestrzennej Magdalena Zagróbka poinformowała, iż 

sprawdziła i nie posiada wniosku mieszkańców Janczewa na zalesienie terenów po 

elektrociepłowni. Spotkania miały charakter informacyjny, na których informowano ludzi,  

iż mogą składać wnioski dotyczącej każdej funkcji i każdych terenów, ale nie były na nich 

przyjmowane.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska oznajmiła, iż na spotkaniu z mieszkańcami 

Janczewa przedstawiciel firmy projektowej poinformował, iż najczęściej takie tereny są 

zalesiane, dlatego żaden wniosek nie został złożony.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy teren wskazany na cmentarz  

w Wawrowie był inicjatywą projektantów, Wójta czy mieszkańca. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż teren został zaproponowany przez projektantów.  

 

Ad. 5 

Wolne wnioski i zapytania. 
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Radny Zbigniew Łukasiewicz jako przewodniczący Komisji ds. Społecznych  

i Oświatowych odniósł się do opinii Lubuskiego Kuratora Oświaty do zamiaru 

przekształcenie Gminnego Przedszkola w Lipkach Wielkich. W uzasadnieniu opinii Radnego 

zaciekawiło pismo Dyrektor Przedszkola Hanny Szostak z 26 stycznia 2021r. skierowane do 

Ministra z prośbą o pomoc w powstrzymaniu działań gminy Santok, które według niej są 

niegospodarne, podejmowane bez liczenia się z opinią środowiska lokalnego oraz krzywdzące 

mieszkańców. Następnie wskazano pismo mieszkańców Baranowic, Ludzisławic, 

Jastrzębnika, Mąkoszyc, Lipek Wielkich, Lipek Małych i Nowego Polichna, które jest 

nazwane petycją. Przewodniczący uważa, iż petycja nie zawiera podpisów, a jedynie spis 

ludności z podaniem miejsca zamieszkania, czego potwierdzeniem jest to, iż Radny odwiedził 

10 kwietnia kilka osób z listy, które twierdzą, iż znają temat, jednak na listę się nie wpisywały 

osobiście. Radny wyraził zdanie, iż nie zgadza się ze stanowiskiem Pani Kurator, ponieważ 

jest ono stronnicze, a  swoim podpisem Kurator Ewa Rada przekreśliła nadzieje rodziców 

osób niepełnosprawnych oraz Radnych, którzy są za przeniesieniem przedszkola.  

 

Przewodniczący Komisji oznajmił, iż w pełni zgadza się ze stanowiskiem swojego 

przedmówcy. Przewodniczący dodał, iż nie rozumiem czemu miałby służyć pisma, dotyczące 

skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich przesyłane do Rady Gminy, 

ponieważ  z ich treści można wnioskować, że ich autorzy nie zapoznali się z treścią uchwały 

w sprawie rozpatrzenia skargi.  

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż brakuje jej stanowiska Dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Lipkach Wielkich w sprawie przeniesienia przedszkola. 

 

Wójt poinformował, iż nie posiada żadnego dokumentu pisanego, ale w rozmowie na ten 

temat Dyrektor nie był przeciwny tym działaniom, ani też nimi zachwycony. 

 

Radna Irena Kucharska poinformowała, iż 5 kwietnia w gazecie lubuskiej opublikowano 

wystąpienie dyrektora szkoły w Krośnie Odrzańskim, gdzie Pani kurator również podjęła 

decyzję, że dzieci niepełnosprawne mają przebywać w gorszych warunkach niż takich, które 

miałyby w szkole, która jest pusta z uwagi na brak dzieci. Radna zwróciła się z pytaniem,  

czy Wójt złoży odwołanie od opinii Kuratora. Ponadto Radna odniosła się do pism 

dotyczących skargi na Dyrektora Szkoły w Lipkach wielkich i oznajmiła, iż dziwi się, że 

nauczyciele nie potrafią przeczytać treści uchwały.  

 

Radny Tomasz Żarski zacytował fragment pisma w sprawie skargi dotyczący rozczarowania 

postawą lokalnych Radnych, którzy wystąpili przeciwko Dyrektorowi  i  oznajmił, iż nie 

widzi w uchwale Rady Gminy takiej postawy.  

 

Radna Renata Szostak zaproponowała, aby przeprowadzić ewaluację we wszystkich 

Szkołach na terenie gminy. 
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Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż od początku pomysł przeniesienia przedszkola był 

negowany przez mieszkańców. Rada Rodziców i Dyrekcja zaczęła swoje działania od 

kłamstwa, wywieszając banery mówiące o likwidacji. Argumenty za przeniesieniem 

przedszkola nie dotarły do tej grupy osób. Ponadto Radny poinformował, iż rolnicy mają 

poważny problem z materiałami odpadowymi, a szczególnie z foliami i workami po 

nawozach  i pod rozwagę przedstawia propozycje rozwiązania stosowanego w innych 

gminach, a mianowicie wyznaczenia miejsca komunalnego na składowanie takich odpadów  

i systematyczne wywożenie ich.  

 

Przewodnicząca Rady potwierdziła fakt, że docierają do niej sygnały ze strony Radnych, że 

odczuwają pewien niedosyt związany ze sprawą przeniesienia przedszkola w Lipkach 

Wielkich, a zwłaszcza negatywnej opinii ze strony Pani Kurator. W trakcie rozmów padały 

różne propozycje formy wyrażenia swojego niezadowolenia z takiego obrotu sprawy. Jedną  

z nich była propozycja wystosowania przez Radę pisma do Pani Kurator, w którym Radni 

wnieśliby o ponowne przeanalizowanie sprawy przeniesienia siedziby przedszkola do 

budynku szkoły, ale tym razem poprzez uwzględnienie przez Panią Kurator całościowo 

aspektów przemawiających za przeniesieniem, a nie tylko jednego czynnika tj. 

funkcjonowania oświaty. Cel, który przyświecał Radnym w tych działania to troska o dobro 

gminy, Radni są odpowiedzialni za jej budżet, ponieważ go kreują i uznali, że jest to działanie 

racjonalne pod względem ekonomicznym, które znajduje przedłożenie na kolejne działania  

i które w swej konsekwencji przyniosłoby pozytywne efekty w postacie zapewnienia siedziby 

dla ŚDS. Należy wskazać, iż Pani kurator swoją decyzją zaprzepaściła wysiłki  Radnych  

i Wójta oraz jego współpracowników mających na celu zrównoważenie budżetu jak i wysiłki 

mające na celu wyrównanie szans  wszystkich mieszkańców. Pani kurator winna sobie zdać 

sprawę z tego, iż kierując się dobrem tylko wybranej grupy mieszkańców w pewnym sensie 

ukarała mieszkańców całej gminy, ponieważ aby zapobiec likwidacji SDŚ trzeba będzie 

podjąć działania w celu zmiany siedziby tego podmiotu, które będą dużo bardziej kosztowne. 

Nie pozostanie nic innego, jak cięcie kosztów i szukanie oszczędności co zapewne odbije się 

na mieszkańcach całej gminy. Przewodnicząca Rady uważa, że przyjmując uchwałę 

wskazującą, iż te działania są słuszne, Radni powinni być konsekwentni w swych działaniach 

i powinni dać wyraz swojej dezaprobaty w stosunku do wydanej decyzji przez Panią Kurator. 

Tym bardziej, iż Pani Kurator w swojej decyzji w ogóle nie wzięła pod uwagę zdania 

Radnych, którzy wraz z Wójtem działają dla dobra całej gminy i posiadają największą wiedzę 

o stanie gminy i jej możliwościach. Wyrażona przez Radnych dezaprobata byłaby 

dodatkowym wsparciem  argumentów  dla stanowiska rodziców i opiekunów  osób 

niepełnosprawnych skierowanego do Pani Kurator oraz do Ministra Rodziny.  

 

Radny Ireneusz Kucner oznajmił, iż popiera stanowisko Przewodniczącej Rady i uważa, że 

Rada powinna wyrazić swoją wolę w uchwale przygotowanej przez Wójta. 

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz oznajmił, iż również popiera stanowisko Przewodniczącej 

Rady i zgłosił wniosek formalny, aby zaprosić Panią Kurator na sesję. 
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Wójt oznajmił, iż polityka to jest sposób na realizację pewnych celów. Wójt wyraził zdanie, 

iż również uważa, że społeczeństwo Lipek Wielkich jest w pewnym stopniu manipulowane  

i nie da się spełnić oczekiwań wszystkich, ponieważ jest to niemożliwe. Gdyby Pani Kurator 

zachowała się tak jak oczekiwał Wójt to byłaby okazja, żeby usiąść z mieszkańcami  

i wszelkie kwestie wyjaśnić, ale Pani Kurator nie chciała tego zrobić. Na zaproszenie Wójta 

Pani Kurator w lipcu ubiegłego roku przyjechała do Lipek Wielkich, przeprowadziła  

rozmowę zarówno z dyrektorem szkoły jak i przedszkola i w związku z tym Wójt jest 

osobiście dotknięty decyzją Pani Kurator, która wcześniej nie sugerowała, iż będzie 

przeciwna tym działaniom. Złożone zostało zażalenie do Ministra Oświaty zgodnie  

z procedurą, a jeżeli stanowisko Ministra będzie negatywne to Wójt wystąpi do Sądu 

Administracyjnego w Warszawie, ponieważ uważa, że Pani Kurator w tym zakresie 

przekroczyła swoje kompetencje. Wójt oznajmił, iż zapytałby Panią Kurator, kto w takim 

razie zapłaci różnice w kosztach pomiędzy realizacją zakładanych rozwiązań, a rozwiązaniem 

do którego gmina zostanie zmuszona. W Starym Polichnie dom na  zakręcie nie spełnia 

wymogów, stara szkoła w Lipkach Wielkich również nie spełnia norm przeciwpożarowych,  

a dostosowanie tego budynku to ogromne pieniądze. Trzeba będzie ŚDS wybudować, 

ponieważ nie ma gdzie go umieścić, a więc świetlica Jastrzębnik, Płomykowa, Wawrów, 

remiza Janczewo, Santok te wszystkie inwestycje będą musiały poczekać, bo 31 grudnia 2022 

roku to data graniczna, kiedy Środowiskowe Domy Samopomocy muszą spełniać standardy  

i Wojewoda po tym czasie odbierze dofinansowanie do placówki, ponieważ gmina realizuje te 

działania jako zadanie zlecone w 100% finansowane przez Wojewodę. Tym sposobem jedna 

decyzja powoduje, ze gmina stoi przed dużym problemem. Wójt dodał, że jako dyrektor 

placówki osobiście nie pozwoliłby, aby na oficjalnej stronie szkoły pojawiła się piosenka 

chwaląca dyrektora i uważa, że w pewien sposób tłumaczy to sytuację, która się wytworzyła.  

 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, jak na dzień dzisiejszy wygląda sytuacja  

z wyborami sołtysów.  

 

Wójt poinformował, iż przez biura wyborcze co chwile ogłaszane są wybory uzupełniające, 

które są ciągle przesuwane i patrząc na to co się dzieje, to w sierpniu zapowiadana jest 

sytuacja kiedy osiągnięta zostanie odporność populacyjna, więc może uda się w tym terminie 

przeprowadzić wybory, ponieważ w tej chwili jest to nierealne. Natomiast jeżeli chodzi  

o wniosek Radnego Tadeusza Boczuli to taka możliwość zostanie przeanalizowana.  

 

Przewodnicząca Rady przypomniała Radnym o obowiązku złożenia oświadczenia 

majątkowego do końca kwietnia.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek o przygotowanie projektu uchwały 

przez Wójta zawierający negatywne stanowisko Radnych w sprawie opinii Pani Kurator. 

Wyniki głosowania 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – przeciw 
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3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło - wstrzymany 

7. Renata Szostak – wstrzymany 

8. Magdalena Rzeczycka –Więckowska - przeciw 

9. Marian Tomkiewicz – za 

 

Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, iż nie będzie pouczać Pani Kurator i wskazywać 

jej przepisy, które powinna stosować wydając jakiekolwiek opinie, jeżeli taka uchwała 

zostanie wystosowana to będzie kompromitacja dla Rady. Radna uważa, że Rada powinna 

poczekać na ostateczną decyzję i dopiero powinna podjąć uchwałę.  

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło - wstrzymany 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Renata Szostak – wstrzymany  

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – przeciw.  

 

Przewodniczący Zbigniew Łukasiewicz wycofał wniosek o zaproszenie Pani Kurator na 

sesję.  

 

Ad. 6 

Zakończenie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 16
55

 posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji ds. Społecznych 

 i Oświatowych.  

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 

 

Joanna Krystosik                Ireneusz Kucner 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych 

Zbigniew Łukasiewicz 

 

 


