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Wójt Gminy Santok przedkłada 

 

Raport o stanie Gminy Santok za rok 2021 

 

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

o samorządzie gminnym, zgodnie z którym - jak wskazuje ust. 1 - „Wójt co roku do 

dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.” 

 

 

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim,  

w szczególności realizację: 

 

- polityk,  

- programów, 

- strategii, 

- uchwał rady gminy,  

- budżetu obywatelskiego. 

 

Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała 

rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. 

 

 

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza 

głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. 
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1. GMINA SANTOK W UJĘCIU STATYSTYCZNYM 

Intencją autorów niniejszego raportu jest opracowanie dokumentu, który 

szczegółowo będzie obrazować sytuację Gminy Santok. Z tego względu, podobnie jak 

w poprzednich latach, w stosunku do minimalnych wymagań ustawowych 

rozszerzono treść Raportu, m.in. o analizę porównawczą z wybranymi gminami 

stanowiącymi grupę odniesienia, z wykorzystaniem danych gromadzonych w ramach 

systemu statystyki publicznej. Pozwala to na dokonanie możliwie najbardziej 

obiektywnego porównania stanu poszczególnych jednostek samorządu 

terytorialnego szczebla gminnego.  

Do grupy odniesienia wybrano jednostki porównywalne z Gminą Santok, przede 

wszystkim gminy wiejskie, położone w tym samym województwie, w większości 

będące gminami podmiejskimi oraz charakteryzujące się w miarę zbliżoną liczbą 

ludności.  

Do grupy odniesienia tradycyjnie zostały wybrane następujące gminy:  

 Gmina Bogdaniec,  

 Gmina Deszczno, 

 Gmina Kłodawa,  

 Gmina Lubiszyn,  

 Gmina Stare Kurowo, 

 Gmina Zwierzyn. 

Odnoszenie się do danych dotyczących poszczególnych gmin, a gromadzonych  

w systemie statystyki publicznej jest obarczone pewną wadą. W statystyce publicznej 

dane są publikowane ze zwłoką wynikającą z czasu potrzebnego do ich zebrania, 

opracowania i analizy. Z tego też względu dane zawarte w Raporcie dotyczą roku 

2020. W niniejszym rozdziale jedynie dane statystyczne dotyczące demografii Gminy 

Santok oparte są na informacjach Urzędu Stanu Cywilnego w Santoku na koniec 2021 

roku, co wyraźnie zaznaczono poniżej. 

Autorzy opracowania zwracają jednocześnie uwagę, że w pozostałych rozdziałach 

Raportu, wykorzystane zostały dane oparte na danych gromadzonych przede 

wszystkim przez Urząd Gminy Santok oraz jednostki organizacyjne gminy i są to 

informacje aktualne, adekwatne do wskazywanego w tytule raportu, stanu na koniec 

roku 2021. 
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1.1 Demografia 

Na przestrzeni ostatnich siedmiu lat ludność Gminy Santok sukcesywnie wzrasta, co 

prezentuje poniższy wykres: 

 

 

Dane za rok 2021: zameldowania na pobyt stały wg USC w Santoku 

 

Analizując przyrost liczby ludności w Gminie Santok należy zauważyć, że choć  

w ostatnim okresie, zdarzały się lata z dodatnim przyrostem naturalnym, to za wzrost 

liczby ludności odpowiada dodatnie saldo migracji. 

Gmina Santok jest jedną z najliczniej zaludnionych gmin wybranych do grupy 

odniesienia, co prezentuje poniższy wykres: 
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Analizując kwestie demograficzne, warto także zwrócić uwagę na rozkład 

przestrzenny ludności w ramach Gminy Santok i dokonujące się w tym zakresie 

przeobrażenia (poniższe 17 wykresów opracowanych zostało na podstawie danych 

USC w Santoku, zameldowania na pobyt stały wg stanu na dzień 31.12.2021 r.). 
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Poniższe wykresy prezentują liczbę ludności poszczególnych sołectw Gminy Santok  

w sześcioletniej perspektywie: 
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Jak wynika z powyższych zestawień - identycznie jak we wcześniejszym okresie -  

intensywny wzrost ludności w ostatnich latach Gmina Santok „zawdzięcza” przede 

wszystkim sołectwom Wawrów i Janczewo. Warto także zwrócić uwagę, na spadającą 

liczbę ludności we wschodniej części gminy, a także na sukcesywny ubytek 

mieszkańców w siedzibie gminy – Santoku. 

Porównując Gminę Santok z wybranymi samorządami, zauważyć można, że wskaźnik 

gęstości zaludnienia dla Gminy Santok lokuje ją w górnej połowie wybranej grupy 

odniesienia. 

 

 

 

Relatywnie 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 sukcesywnego wzrostu tego wskaźnika, co może oczywiście 

niepokoić, należy zwrócić uwagę, że w 2020 r. dla Gminy Santok wynosił on 59,6, przy 

średniej dla powiatu gorzowskiego na poziomie 61,2. 
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Pomimo, wskazanego powyżej, systematycznego wzrostu liczby osób w wieku 

nieprodukcyjnym względem liczby ludności w wieku produkcyjnym, sytuacja panująca 

w Gminie Santok nie jest najgorsza 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 wykresy zamieszczone poniżej. 
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1.2 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 oraz wskazanie środków  

w dochodach budżetu gminy na finansowanie oraz współfinansowanie programów  

i projektów unijnych w latach 2017-2020. 

Wskazana powyżej pierwsza grupa wskaźników pokazuje przede wszystkim sytuację 

budżetową sektora publicznego, ale jest także wypadkową sytuacji gospodarczej  

w gminie, w tym zasobności jej mieszkańców oraz działających w niej 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 pomimo pewnego 

wzrostu, zbliżona jest do poziomu wskaźnika bezrobocia naturalnego, osiągając 

wartości korzystniejsze w porównaniu do całego regionu lubuskiego. Warto dodać, że 

cały powiat gorzowski znajduje się w korzystnej sytuacji pod względem bezrobocia. 

Stopa bezrobocia w powiecie w 2020 r. wynosiła 3,1%. 

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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1.3 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 wskaźnik potencjalnie istotny 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, 

 turystyczne obiekty noclegowe (obiekty posiadające 10 i więcej miejsc 

noclegowych), 

 długość ścieżek rowerowych w 2020 r. 
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1.4 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 uczestników imprez, liczba klubów sportowych, 

 członkowie klubów, 

 ćwiczący w klubach sportowych. 
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1.5 Edukacja 

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

względem wybranych samorządów zobrazowano poprzez następujący zestaw 

wskaźników: 

 placówki wychowania przedszkolnego,  

 dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego, w tym w przedszkolach, 

 szkoły podstawowe, 

 uczniowie szkół podstawowych, 

 liczba uczniów przypadająca na 1 oddział w szkołach podstawowych. 

Dane dotyczące edukacji odnoszą się do roku szkolnego 2020/2021. Należy 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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2. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY 

2.1. Sfera społeczna 

Priorytet I. Poprawa jakości kształcenia – utworzenie Zespołu Edukacyjnego  

w Janczewie 

W 2021 roku zostały zrealizowane następujące zadania inwestycyjne związane  

z realizacją ww. priorytetu: 

1. Budowa sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  

w Janczewie – etap I 

Zakres zadania dotyczył budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-

sanitarnym. Zakres prac realizowanych w ramach zadania dotyczył wykonania: 

1) Kompleksowej budowy nowego budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem 

szatniowo-sanitarnym i niezbędną infrastrukturą techniczną. Obiekt 

jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, konstrukcja szkieletowa, wykonany  

w technologii żelbetowo-murowanej. Konstrukcja dachu sali gimnastycznej 

wykonana z dźwigarów drewnianych kratowanych.  

 

2) Dane budynku: 

- powierzchnia zabudowy – 572,67 m2  

- kubatura – ok. 2435,60 m3  

 

3) W ramach zadania wykonano kompleksowe instalacje wewnętrzne wraz  

z koniecznymi przyłączeniami zewnętrznymi (w tym wodno-kanalizacyjne), 

przyłącze elektryczne i instalację deszczową. 

16 marca 2021 r., Gmina Santok przystąpiła do odbioru wykonanych robót 

budowlanych i dokonała zgłoszenia do Państwowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Ostateczną decyzję - 

pozwolenie na użytkowanie - gmina otrzymała 30 sierpnia 2021 r. 

Wykonawcą robót budowlanych była firma: Exalo Drilling Spółka Akcyjna z siedzibą 

przy pl. Stanisława Staszica 9; 64-920 Piła, Oddział „Diament” w Zielonej Górze przy 

ul. Naftowej 3a, 65-705 Zielona Góra. 

Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych sprawowała: Iwona Konieczna  

z siedzibą przy ul. Dworcowej 25; 64-810 Kaczory. 

Gmina otrzymała łączne dofinansowanie do inwestycji w wysokości: 574 800,00 

złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
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2. Budowa sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  

w Janczewie w zakresie wyposażenia sali.  

Celem projektu było wzmocnienie potencjału edukacyjnego Szkoły Podstawowej  

w Janczewie poprzez jej rozbudowę o salę gimnastyczną oraz wyposażenie   

w nowoczesny sprzęt sportowy i wyposażenie sali gimnastycznej w urządzenia 

sportowe, m.in.: 

 równoważnie gimnastyczne, 

 skrzynie gimnastyczne, 

 kozły gimnastyczne, 

 odskocznie, 

 materace, 

 ławki gimnastyczne,  

 piłki do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłki do futsalu, stoły do tenisa 

stołowego, zestawy do badmintona,  

 piłkochwyty oraz inny sprzęt. 

Na realizację tego zadania Gmina Santok podpisała z Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Lubuskiego umowę w zakresie dofinansowania w ramach Lubuskiej 

Bazy Sportowej.  

Wartość dofinansowania do sprzętu: 66 000,00 złotych. 
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3. Wykonanie ogrodzenia za halą sportową przy Szkole Podstawowej  

w Janczewie oraz przestawienie ogrodzenia przy wjeździe do szkoły. 

Zakres rzeczowy zadania dotyczył: 

 wymiany bramy wjazdowej na nową bramę systemową, 

 uzupełnienia i odtworzenia części ogrodzenia – 45 mb ogrodzenia 

systemowego, 60 m z siatki leśnej, 

 naprawy uszkodzonej wiaty. 

Wartość robót: 31 980,00 złotych. 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Quantum” z siedzibą przy ul. Nowej 14  

w Lipkach Wielkich. 
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4. Rozbudowa wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Janczewie – prace 

dokumentacyjne. 

Gmina Santok w 2021 r. podpisała umowę z Wykonawcą na opracowanie Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego, zadania pn. „Rozbudowa wraz z przebudową Szkoły 

Podstawowej w Janczewie” . 

Zakres opracowania dotyczy budowy szkoły podstawowej w zakresie obiektów 

szkolnych: 

 budynek dla klas I-III – przewidywany do realizacji w I etapie, 

 budynek dla klas IV-VIII – przewidywany do realizacji w II etapie. 
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Priorytet II. Ochrona zdrowia mieszkańców oraz podniesienie jakości 

funkcjonowania pomocy społecznej 

Działania z zakresu funkcjonowania pomocy społecznej opisane są również  

w rozdziale 3. Realizacja programów i planów obowiązujących w Gminie Santok. 

Gmina Santok podejmuje wiele działań w kierunku promocji i ochrony zdrowia 

mieszkańców, zaspokajając zbiorowe potrzeby wspólnoty: 

1. promuje zachowania prozdrowotne wśród mieszkańców gminy, 

2. prowadzi edukację zdrowotną kształtując pozytywne nawyki zdrowotne, 

3. prowadzi profilaktykę zdrowotną, 

4. promuje zdrowy i aktywny proces starzenia się, 

5. aktywizuje osoby niepełnosprawne, 

6. współdziała z jednostkami realizującymi zadania opieki zdrowotnej. 

Jednocześnie wskazuje się, iż rok 2021 był rokiem trudnym z uwagi na ogłoszoną 

przez Światową Organizację Zdrowia pandemię koronawirusa. Działania w zakresie 

ochrony zdrowia mieszkańców w Gminie Santok swoim zakresem obejmowały przede 

wszystkim przedsięwzięcia podejmowane przez jednostki podległe Gminie oraz 

współpracę z jednostkami realizującymi zadania z zakresu opieki zdrowotnej, jak 

również poprzez realizację zadań ujętych w programach profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Działania były 

dostosowane na bieżąco do potrzeb społeczności lokalnej, uwzględniając obecne 

uwarunkowania społeczne, kulturalne i ekonomiczne, ale przede wszystkim zależne 

od aktualnej sytuacji COVID-19. 

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gminy Santok usługi 

świadczą następujące placówki: 

1. NZOZ Szpital im. Radzimira Śmigielskiego Sp. z o.o. w Skwierzynie, Ośrodek 

Zdrowia w Lipkach Wielkich, 66-431 Santok, Lipki Wielkie, ul. Szosowa 107, 

lekarz medycyny rodzinnej, otolaryngolog Karol Gawroński, pediatra Andrzej 

Baraniak. 

2. NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego, internista lekarz rodzinny Jolanta 

Błażejczyk, 66-431 Santok, ul. Gorzowska 43. 

3. Poradnia stomatologiczna, lekarz stomatolog Aleksandra Borowska-Drewing, 

66-431 Santok, ul. Gorzowska 43. 

4. Poradnia stomatologiczna, lekarz stomatolog Aleksandra Gaweł-Gorska,  

66-431 Santok, Lipki Wielkie, ul. Szosowa 107. 

5. Poradnia ginekologiczno-położnicza (NFZ i prywatny), lekarz ginekolog Joanna 

Szymczak-Brych, 66-431 Santok, ul. Gorzowska 43. 
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6. Rehabilitacja ambulatoryjna, 66-431 Santok, Lipki Wielkie, ul. Szosowa 107. 

Ponadto mieszkańcy gminy korzystają z POZ w Gorzowie Wlkp., Skwierzynie  

i Drezdenku. 

Ośrodki Zdrowia w Gminie Santok w 2021 r. realizowały następujące programy 

profilaktyczne (dane pozyskane z ośrodków zdrowia, luty 2022): 

1. Profilaktyka raka szyjki macicy,  

2. Badania spirometryczne,  

3. Profilaktyka raka piersi,  

4. Profilaktyka chorób układu krążenia,  

5. Wczesne wykrywanie raka jelita grubego, 

6. Badania bilansowe i profilaktyczne dzieci i młodzieży zgodnie z kalendarzem 

ogłaszanym rozporządzeniem Ministra Zdrowia, 

7. Profilaktyka chorób zakaźnych, w tym punkt szczepień przeciwko COVID-19, 

8. Bezpłatne badania cytologiczne dla kobiet w wieku 25-59 lat, 

9. Biała Sobota w Lipkach Wielkich. 

Działania profilaktyki zdrowotnej, realizowane przez jednostki gminne, w tym 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Santoku, Środowiskowy Dom Samopomocy  

w Santoku, Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku oraz Gminną Komisję ds. 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Santoku: 

1. Profilaktyka w zakresie problemów zdrowia psychicznego - m.in. działania 

profilaktyczne zgodnie z działaniami wspierająco – aktywizującymi uczestników 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Santoku, powołanie lokalnego 

zespołu koordynującego realizację Narodowego Programu Zdrowia 

Psychicznego na lata 2017-2022 oraz lokalnego zespołu koordynującego 

realizację NPZ na lata 2021–2025, Tydzień Przeciwdziałania Przemocy, 

organizacja pikniku rodzinnego połączonego z profilaktyką uzależnień. 

2. Działania promujące właściwe nawyki żywieniowe i utrzymanie prawidłowej 

masy ciała - Biała sobota w m. Janczewo i Lipki Wielkie, spotkania  

z dietetykiem. 

3. Bezpłatne badania cytologiczne dla kobiet w wieku 25-59 lat - Gmina Santok 

ambasadorem akcji „Bo jesteś dla mnie ważna”. 

4. Działania promujące aktywność fizyczną - nagranie płyty CD Gimnastyka dla 

seniorów i rozdawanie jej wśród mieszkańców gminy, Janczewska Dziesiątka 

Bieg po zdrowie, gimnastyka dla seniorów (w miejscowościach Lipki Wielkie, 

Stare Polichno i Czechów), siłownia dla mieszkańców gminy w Santoku. 

5. Profilaktyka 40 PLUS - promocja programu profilaktycznego. 
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6. Działania na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji 

osób starszych – prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Santoku, 

klubów seniora w Lipkach Wielkich, Starym Polichnie i Czechowie, realizacja 

projektu 7.1. Nowa droga – integracja społeczna i zawodowa w Gminie Santok, 

7. Biała sobota w Janczewie – bezpłatne badania USG piersi, pomiar ciśnienia 

tętniczego krwi, pomiar cukru we krwi, obliczanie wskaźnika masy ciała, porady 

dietetyka i psychologa, badanie słuchu, zabiegi nawilżające dłoni (udzielono 

ponad 100 porad), 

8. Biała sobota w Lipkach Wielkich - bezpłatne badania USG piersi, tarczycy  

i brzucha, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pomiar cukru we krwi, obliczanie 

wskaźnika masy ciała, porady dietetyka, badanie słuchu, zabiegi nawilżające 

dłoni (udzielono 288 porad), 

9. Koperta życia – akcja skierowana do osób w wieku 60+ przewlekle chorych, 

starszych, samotnych, która polega na umieszczeniu w specjalnie 

przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, 

przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych itp. 

(przekazano 1800 kopert), 

10. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych - porady, konsultacje, rozmowy 

wspierające – (udzielono 165 porad), 

11. Profilaktyka w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, problemów 

związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i wyrobów tytoniowych - 

m.in.: 

1) kolonia Aktywne wakacje, tj. wypoczynek dla dzieci i młodzieży  

z Gminy Santok, podczas którego realizowane były działania profilaktyczne 

oraz przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, organizacja zadania  

2) Profilaktyczna 1 Liga - promocja zdrowia oraz aktywnego i bezpiecznego 

stylu życia bez używek poprzez sport pośród klubów sportowych, 

3) Naturalnie profilaktycznie - warsztaty profilaktyczno – ekologiczne 

skierowane do uczniów kl. I-III szkół podstawowych,  

4) Placówki Wsparcia Dziennego Gralewianka w Gralewie i Polichnianka  

w Starym Polichnie wraz z programem animacyjnym  

i socjoterapeutycznym, 

5) Biesiady senioralne połączone z edukacją seniorów w zakresie profilaktyki  

i bezpieczeństwa osób starszych – m. Baranowice, Czechów, Gralewo, 

Jastrzębnik, Lipki Wielkie, Płomykowo, Santok, Stare Polichno,  

6) Wakacje atrakcje - impreza dla rodzin z dziećmi wspieranych przez 

asystenta. 

12. Herbatka u asystenta – stacjonarne lub telefoniczne poradnictwo rodzinne 

i/lub kryzysowe oraz wsparcie wychowawcze - udzielono 50 konsultacji, 
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13. Bezpieczny senior – prelekcje edukacyjne i profilaktyczne dla seniorów  

w klubach seniora, 

14. Trzeźwy weekend – działania sportowe o charakterze profilaktycznym, tj.:  

1) Rajd rowerowy (29 maja),  

2) Nordic Walking (26 czerwca),  

3) spływ kajakowy (1 sierpnia),  

4) Turniej tenisa stołowego (10 września). 

15. Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. 

Ponadto w 2021 r. wśród mieszkańców gminy dystrybuowano nieodpłatne poradniki 

"Jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu" oraz “Co warto wiedzieć  

o chorobie Alzheimera i innych formach demencji”, wydanych przez Fundację TZMO 

"Razem Zmieniamy Świat". Publikacje można było odbierać w Ośrodku Pomocy 

Społecznej. Przeprowadzono kampanię profilaktyczną „Smart, to znaczy mądrze! 

Uzależnienie, czy nawyk”. 

 

Biała sobota w Janczewie 

 

Biała sobota w Lipkach Wielkich 
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Koperta życia 

 

 

Gimnastyka dla seniorów – płyta CD 
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Zadania opisane w Strategii realizował także Środowiskowy Dom Samopomocy  

w Santoku, który utworzony został na podstawie Uchwały Rady Gminy Santok nr 

XXIV/197/96 z dnia 25.10.1996 r. 

Od 1.01.2020 r. na podstawie Uchwały Rady Gminy Santok XIV/123/2019 z dnia 

30.09.2019 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Santoku ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku oraz nadania statutu, 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Santoku funkcjonował jako odrębna jednostka 

organizacyjna Gminy Santok. 

Głównym zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Santoku było 

stworzenie systemu wsparcia społecznego dla uczestników, poprzez świadczenie 

usług dziennych w zakresie integracji oraz wsparcia terapeutycznego, 

ukierunkowanych na podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych  

do samodzielnego życia i funkcjonowania w społeczności lokalnej.  

Ośrodek świadczył usługi w ramach indywidualnych lub grupowych treningów 

samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, 

rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego  

i funkcjonowania w życiu społecznym. Usługi obejmowały także poradnictwo 

psychologiczne, socjalne, pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, terapię 

ruchową, trening umiejętności spędzania czasu wolnego. Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Santoku spełnia standard zatrudnienia, pracownicy posiadają 

wymagane kwalifikacje oraz staż do pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. 

Wskaźnik zatrudnienia w zespole wspierająco - aktywizującym wynosił 4,75. 

 

Pożegnanie Lata - Zwiedzanie Grodziska, wizyta w muzeum w Santoku 
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W minionym roku placówka świadczyła usługi na rzecz 20 uczestników z terenu 

Gminy Santok, w tym dla osób przewlekłe psychicznie chorych (typ A), 

niepełnosprawnych intelektualnie (typ B) oraz dla osób z niepełnosprawnością 

sprzężoną i spektrum autyzmu (typ D). Jedna osoba przyjęta dodatkowo (ponad stan, 

w ramach osób długotrwale nieobecnych). 

W 2021 r. za zgodą Wojewody Lubuskiego uległa zmianie liczba miejsc  

w poszczególnych profilach Domu. Prezentuje się ona następująco: w typie A – 4 

osoby, w typie B - 10, w typie D - 6 osób. 

 

Lp. Nazwa miejscowości Liczba uczestników 

1 Wawrów 1 

2 Janczewo 2 

3 Gralewo 4 

4. Górki 1 

5 Płomykowo 1 

6 Santok 2 

7 Stare Polichno 3 

8 Nowe Polichno 1 

9 Ludzisławice 2 

10 Lipki Wielkie 3+1 

Razem 20+1 
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Wyjazd uczestników ŚDS do Międzyzdrojów 

Placówka zapewniła transport uczestników w dowożeniu na zajęcia i odwożeniu po 

zajęciach do miejsca zamieszkania.  

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne od 1 stycznia 2021 r. do 31 maja 2021 r. 

ośrodek funkcjonował w systemie rotacyjnym, co drugi dzień. Podopieczni zostali 

podzieleni na dwie, stałe grupy. W dniu, w którym praca nie była świadczona na 

miejscu w placówce, była wykonywana zdalnie wg poleceń Kierownika ŚDS  

w Santoku. Uczestnicy otrzymywali materiały do pracy w domu. Osoby, które  

z powodu obawy przed zakażeniem SARS-CoV-2, nie przyjeżdżały do palcówki lub 

przebywające na kwarantannie, otrzymywały karty pracy oraz inne materiały  

i wykonywały zadania w domu, pod okiem rodzica/opiekuna. W przypadku kiedy 

uczestnik przebywał w domu, pracownik placówki codziennie kontaktował się z nim 

telefonicznie, bądź jeśli było to możliwe odwiedzał uczestnika. Przy każdym 

bezpośrednim kontakcie zachowany był reżim sanitarny.  
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Działalność placówki realizowana w 2021r. 

Lp. Cel Realizacja 

1 

Imprezy, 

spotkania 

integracyjne  

Jubileusz XXV-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Santoku 

Piknik rodzinny dla uczestników ŚDS i ich rodzin 

Dni Grodu Santok – Nocne Zwiedzanie Grodziska 

Gminne Dożynki w Santoku 

Udział w turnieju gry Boccia, organizowanym przez 

Środowiskowy Dom Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia 

na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  

w Gorzowie Wlkp.  

Udział w Jastrzębskiej biesiadzie z okazji Dnia Seniora 

Udział w wydarzeniu – sprzątanie brzegów Warty 

Pożegnanie Lata - Zwiedzanie Grodziska, wizyta w muzeum 

w Santoku, ognisko na Marinie w Santoku 

Udział w Jarmarku Świąteczny organizowanym przez 

Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku 

2 
Wyjazdy 

integracyjne 

Jednodniowy wyjazd do Międzyzdrojów 

Wyjazd do kręgielni w Gorzowie Wlkp. 

Wyjazdy nad jezioro 

Wyjazd do galerii handlowej w Gorzowie Wlkp. 

3 
Spotkania 

okolicznościowe 

Zabawa karnawałowa, walentynki, Dzień Kobiet, Dzień 

Mężczyzn, Dzień Babci, śniadanie wielkanocne, Narodowe 

Czytanie, andrzejki, mikołajki, itp.  

Urodziny uczestników – cały rok wg kalendarza 
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Współpraca z instytucjami/lub podmiotami:  

 Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.,  

 Urząd Gminy Santok,  

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Santoku, Gminna Komisja ds. Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Santoku,  

 Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku, 

 Komitet Społeczny „RAZEM DLA ERYKA”,  

 PFRON,  

 PCPR,  

 sołectwa na terenie Gminy Santok,  

 Gminne Przedszkole w Santoku,  

 Ośrodek Zdrowia w Lipkach Wielkich oraz w Santoku,  

 inne Środowiskowe Domy Samopomocy. 

W 2021 r. do Wojewody Lubuskiego został złożony Program Naprawczy 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Santoku na lata 2021-2022. Głównym 

założeniem było dostosowanie pomieszczeń ośrodka wsparcia do standardów 

opisanych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 

2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. 2020 poz. 249). 

Program Naprawczy został zaakceptowany przez Wojewodę Lubuskiego.  

Budżet ośrodka 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Santoku w 2021 r. finansowany był ze środków 

budżetu wojewody, była to kwota 455 825,25 zł.  

Realizacja projektów: 

1. W 2021 r. roku został zakupiony 9-osobowy samochód do przewozu osób 

niepełnosprawnych, będących uczestnikami Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Santoku. Działanie zostało zrealizowane z projektu 

ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

w ramach programu Obszar D – Likwidacja barier transportowych, zakup 

nowego busa dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Santoku w ramach programu „Wyrównywanie Różnic Między Regionami III”, 

uzyskane dofinansowanie 51 009,94 zł.  

2. Złożono wniosek o dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych, 

uruchomione w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej 

stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-CoV-2 Moduł IV programu 

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub 

sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, uzyskana kwota - 

 44 064,68zł. 
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Darowizny  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze - udzielenie pomocy 

rzeczowej przez województwo lubuskie jednostkom samorządu terytorialnego  

w zawiązku z COVID-19 w ramach projektu partnerskiego „Kooperacja – efektywna  

i skuteczna” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku 

pracy, gospodarki i edukacji. Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu 

Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego  

z europejskiego Funduszu Społecznego. Placówka otrzymała ozonator, lampę 

bakteriobójczą, rękawice jednorazowe, płyn do dezynfekcji rąk i maski ochronne.   

 

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. 

1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. dysponuje szeroką ofertą pracy, 

zdobywania kwalifikacji zawodowych, szkoleń, prac społecznie użytecznych czy robót 

publicznych. Ośrodek Pomocy Społecznej był w stałej współpracy na rzecz aktywizacji 

mieszkańców Gminy Santok, zgodnie z zawartym Porozumieniem. 

2. Nowa droga - reintegracja społeczna i zawodowa w Gminie Santok 

Projekt Nowa droga - reintegracja społeczna i zawodowa w Gminie Santok zakłada 

objęcie wsparciem 30 osób będących mieszkańcami naszej gminy w celu wzrostu 

zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 

korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku.  

Projekt opiera się na 3 kluczowych aspektach:  

1) diagnozie sytuacji społeczno -zawodowej uczestników projektu,  

2) aktywizacji społecznej wraz ze wsparciem socjalnym w celu podniesienia 

kompetencji społecznych oraz interpersonalnych,  

3) aktywizacji zawodowej uczestników połączonej z nabyciem nowych 

kwalifikacji/kompetencji zawodowych. Beneficjenci brali udział m.in.  

w warsztatach interpersonalnych, wizytach studyjnych, podnosili kwalifikacje 

zawodowe poprzez udział w kursach zawodowych, jak również część z nich 

podjęła zatrudnienie w Centrum Integracji Społecznej w Santoku (10 osób) lub 

podjęła pracę na rynku pracy. Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2021 r. do 
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31 marca 2022 r. z możliwością przedłużenia do 31.05.2022 r. i zwiększeniem 

liczby uczestników. 

 

 

Wizyta studyjna w spółdzielni socjalnej Victoria, Gorzów Wlkp., 15 września 2021 r. 

 

Trening umiejętności społecznych, Santok, czerwiec – lipiec 2021 
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Wizyta studyjna w Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej „Winda” oraz Fundacji Nasz Dom, Lutol Mokry,  

22 października 2021 r. 

 

3. Działania Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w zakresie ograniczenia 

bezrobocia 

Nadzór i organizacja pracy uczestników Centrum Integracji Społecznej: 

 powrót pracowników CIS na rynek pracy po zakończonym programie, 

zdobywanie odpowiedniego doświadczenia pracy w grupie i indywidualnie; 

 przeprowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych dla uczestników 

programu; 

 zapewnienie niezbędnego wykwalifikowanego personelu do realizacji zajęć, tj. 

specjalisty pracy socjalnej, doradcy zawodowego oraz psychologa dla 

wszystkich uczestników programu; 

Średnia ilość osób zatrudnionych w 2021 r. wynosiła 10. 

W 2021 r. pracę znalazło 5 uczestników CIS: 

 3 osoby zatrudnione w GZUK w Santoku na stanowiskach robotnik 

gospodarczy (umowa z Powiatowym Urzędem Pracy, dofinansowanie 65% do 

pracownika). Zatrudnienie obejmowało okres 5 miesięcy i zakończyło się 31 

grudnia 2021 r. z warunkiem, iż po zakończeniu pracy w ramach ww. formy 

wsparcia wymagane jest zatrudnienie pracowników na umowę o pracę na 

okres 3 miesięcy; 

 1 osoba zatrudniona na Marinie Santok na stanowisku robotnik gospodarczy; 

 1 osoba zatrudniona w Lubuskim Banku Spółdzielczym Oddział w Santoku na 

stanowisku sprzątaczka. 
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Priorytet IV Rozwój kultury i sportu 

Priorytet Rozwój kultury i sportu został opisany także w rozdziałach dotyczących 

realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji i Gminnego Programu Współpracy  

z Organizacjami Samorządowymi oraz Polityki Kulturalnej Gminy Santok. 

Przyjęta Strategia Rozwoju Gminy zakłada zaangażowanie dzieci, młodzieży  

i dorosłych w działalność sportową i rekreacyjną w celu eliminacji negatywnych 

skutków związanych ze szkodliwym trybem życia, tj. zażywaniem dopalaczy, 

narkotyków czy spożywania alkoholu. We współpracy z Gminną Komisją ds. 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Centrum Kultury i Rekreacji  

w Santoku zorganizowało szereg działań profilaktycznych. Należą do nich: 

1. Akcja ,,Trzeźwy weekend’’, w ramach której odbyły się cztery wydarzenia: 

 Rajd rowerowy (maj), 

 Nordic walking (czerwiec),  

 Spływ kajakowy (sierpień), 

 Turniej tenisa stołowego (wrzesień). 

 

   

 

2. Wakacje Start! Odłóż smartfon znajdź swoja pasję. 

Celem zajęć było zapobieganie uzależnieniom dzieci młodzieży od komputerów  

i telefonów. 

W ramach tej akcji  odbyły się następujące działania: 

 Warsztaty muzyczno-teatralne (sierpień), 

 Nauka gry w szachy (lipiec), 

 Wakacyjne warsztaty fotograficzne (lipiec), 

 Warsztaty edukacyjno-kulinarne (sierpień) 

 Warsztaty malarskie (sierpień). 
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 Zwiększając ofertę kulturalną oraz stymulując uczestnictwo w niej różnych grup 

społecznych, CKiR zainicjowało naukę gry w szachy zachęcając całe rodziny,  

a zwłaszcza męską cześć społeczności do spotkań i rozwoju w tym zakresie. W sali 

wiejskiej w Starym Polichnie odbywały się warsztaty nauki gry w szachy (listopad- 

grudzień).  

 Ważnym elementem działalności kulturalnej CKiR jest organizacja koncertów 

muzycznych. W roku 2021 odbyły się następujące koncerty: 

 Stowarzyszenie Art drama „Daruj mi noc”( sala CKiR w Santoku, marzec) 

 Koncert muzyki dawnej (wieża widokowa, lipiec) 

 Zespół „Trupięgi” (Marina w Santoku, sierpień) 

 Koncert Kapeli Retro (Promenada w Santoku, sierpień) 

 Kapela folkowa Lemko Tower (Promenada w Santoku, sierpień) 

 Koncert „W objęciach czasu” (sala Lipki Wielkie, listopad) 

 Koncert polskiej muzyki klasycznej i filmowej (sala CKiR, listopad) 

 Koncert kolęd (Marina w Santoku, grudzień) 
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Koncert zespołu Trupięgi  (sierpień 2021 r.) 

 

Koncert muzyki dawnej (wieża widokowa, lipiec 2021 r.)
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W roku 2021 odbyło się kilka konkursów artystycznych, należą do nich m.in.: konkurs 

plastyczny WielkaNoc, graffiti (kwiecień, maj), poetyckie potyczki (marzec, listopad), 

wokalne potyczki (marzec, grudzień).  

 

Konkurs plastyczny „Zaprojektuj graffiti” 

Współpracując z placówkami oświatowymi CKiR zorganizowało spotkania tematyczne 

i animacje dla najmłodszych, należą do nich m.in.: Europejski Dzień Przywracania 

Czynności Serca (październik), Dzień Pluszowego Misia (listopad), Światowy Dzień 

Ziemi (kwiecień) oraz animacje w przedszkolach z okazji Dnia Dziecka (czerwiec).   

 

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca 
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Na uwagę zasługuje organizacja Dożynek Gminnych, które są okazją do podziękowań 

rolnikom za ich trud oraz integrującym poszczególne sołectwa. W roku 2021 Dożynki 

Gminne odbyły się na Promenadzie w Santoku. Wzięło w nich udział kilkanaście 

sołectw. W trakcie wydarzenia miejsce miały konkursy wieńców dożynkowych, 

konkursy stoisk oraz koncerty muzyczne.  

 
Dożynki Gminne (Promenada w Santoku)

 

 

Przeprowadzona w 2021 r. diagnoza potrzeb społecznych wykazała, że oczekiwania 

mieszkańców cały czas ewaluują i zasadnym jest dostosowywanie do nich propozycji 

działań kulturalno-sportowych. Z tego względu CKiR jako instytucja kultury wychodzi  

z wciąż nowymi propozycjami i planuje rozszerzenie swojej oferty o nowe 

przedsięwzięcia.  
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Priorytet V Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom  

Szczegółowy zakres działań rozwinięty został w rozdziale 9. Polityka w zakresie 

bezpieczeństwa. 

W ramach ww. priorytetu szczególnym wydarzeniem była realizacja projektu 

”Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem”. 

Gmina Santok zakupiła średni samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej Santocko-Gralewskiej Oddział Gralewo. Wykonawcą było 

przedsiębiorstwo Moto-Truck Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością; ul. Ks. P. 

Ściegiennego 270; 25-116 Kielce. Wartość umowy opiewała na 848 700,00 złotych,  

z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego – Lubuskie 2020 wyniosło 721 395,00 złotych. 

 

 

 

 

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Santocko-Gralewskiej 

Oddział Gralewo 
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2.2 Infrastruktura 

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych, w tym przede wszystkim 

z zakresu infrastruktury zostały szczegółowo opisane w rozdziale 5. Realizacja 

inwestycji. 

Priorytet I Rozwój infrastruktury komunikacyjnej 

W ramach ww. priorytetu zrealizowana została ”Budowa drogi wewnętrznej (dz. ew. nr 

36,18) w m. Santoku”. 

Gmina wykonała zadanie związane z budową drogi wewnętrznej (dz. ew. nr 36,18)  

w miejscowości Santok. Zakres robót obejmował budowę drogi gminnej – 

wewnętrznej o długości 770,0 m w szczególności wykonanie następujących robót:  

 zdjęcie humusu – ziemi urodzajnej, 

 wykonanie robót ziemnych – wykopy/nasypy,  

 korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,  

 wykonanie warstwy odcinającej z kruszywa naturalnego,  

 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,  

 wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego. 

Podstawą do wykonania robót budowlanych była Decyzja nr 527/2021 o pozwoleniu 

na budowę. 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowo Handlowe, Leon Tołkacz  

z siedzibą w Sarbiewie 6; 66-542 Zwierzyn. 

Wartość umowy: 231 634,43 złotych. 

Na to zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubuskiego w wysokości: 92 400,00 złotych. 

 

Budowa drogi wewnętrznej (dz. ew. nr 36,18) w m. Santoku 
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Budowa drogi wewnętrznej (dz. ew. nr 36,18) w m. Santoku 

Priorytet II Tworzenie i rozbudowa infrastruktury związanej z ochroną 

środowiska i poszanowaniem energii 

W ramach ww. priorytetu przeprowadzone zostały następujące inwestycje: 

1. Przebudowa sali wiejskiej w Jastrzębniku – ETAP I wymiana pokrycia 

dachowego. 

Dofinansowanie: z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

w kwocie 250 837,00 złotych. 

Zakres rzeczowy inwestycji dotyczy przebudowy sali wiejskiej w Jastrzębniku  

w zakresie wymiany pokrycia dachowego i zniszczonych elementów konstrukcji,  

a w szczególności wykonania następujących robót budowlanych:  

 roboty rozbiórkowe,  

 wymiana belek stropowych,  

 wymiana stropu poddasza,  

 wymiana konstrukcji dachu,  

 wymiana pokrycia dachu,  

 naprawa murów kolankowych i sprawdzenie drożności przewodów 

kominowych,  
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 wykonanie wyłazów strychowych,  

 wykonanie izolacji ścian kolankowych od wewnątrz.  

Całkowita wartość zadania wyniosła: 486 100,56 złotych.  

Wykonawca: Usługi Ogólnobudowlane PAK-BUD Zbigniew Pakuła, ul. Cicha 25;  

66-400 Gorzów Wielkopolski.  

 

Przebudowa sali wiejskiej w Jastrzębniku – ETAP I wymiana pokrycia dachowego 
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2. Wykonanie centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotłowni w budynku 

Zespołu Szkół w Santoku 

W budynku Szkoły Podstawowej w Santoku została wykonana nowa instalacja wodna, 

instalacja centralnego ogrzewania, zamontowana fotowoltaika i pompy ciepła, 

wymieniono kotły gazowe oraz wymieniono grzejniki.  

Wartość umowy: 449 253,54 złotych.  

Wykonawca: Instalhouse Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Koniawskiej 30, 66-400 Gorzów 

Wielkopolski. 

 

Wykonanie centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Santoku 
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3. Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wymianą kotłowni  

w budynku Ośrodka Zdrowia oraz budynku wielorodzinnym w Lipkach 

Wielkich 

Zakres zadania dotyczył robót budowlanych polegających na wykonaniu wewnętrznej 

instalacji gazowej dla pięciu mieszkań oraz ośrodka zdrowia zasilająca kotły gazowe 

oraz kuchenki gazowe.  

Wykonawca: MK INSTAL-BUD P.H.U. Mirosław Kania, ul. Rzemieślnicza 14/1; 65-520 

Obrzycko.  

 Wartość zadania: 379 711,45 złotych. 
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2.3 Turystyka 

Priorytet I Rozwój turystyki wodnej – budowa mariny w Santoku 

Zapisy strategii w zakresie budowy mariny zostały zrealizowane. Poniżej zawarty jest 

opis wykorzystania powstałej infrastruktury, która jest kluczowa dla obsługi ruchu 

turystycznego w gminie. 

Marina Santok rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 kwietnia 2021 r.  

Zlokalizowana jest na trasie międzynarodowej drogi  wodnej E 70 w delcie rzek Warty 

(69 km) i Noteci (220 km). Uzbrojona jest w nowoczesną infrastrukturę niezbędną 

zarówno do przyjęcia motorowodniaków, jak i gości z lądu. Szeroka gama usług 

sprawia, iż każdy zwiedzający znajdzie tu zajęcie dla siebie: kajaki, rowery, łodzie 

wiosłowe, domki kempingowe, pole namiotowe itp. 

 

Marina Santok 

W sezonie motorowodnym w Santoku zacumowało około 150 jednostek pływających, 

w tym 69, które skorzystały z noclegu w nowocześnie wyposażonych domkach na 

Marnie. Odnotowano 124 wypożyczenia kajaków. Domki kempingowe były 

wynajmowane 197 razy na łączną liczbę - 726. 
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Marina Santok 

W okresie letnim 2021 r. przeprowadzono szereg działań z zakresu: organizacji 

warsztatów, zajęć i spotkań edukacyjnych, imprez integracyjnych, szkoleń z zakresu 

patentu na sternika motorowodnego i innych. Wyszkolono ponad 100 sterników. 

Łączna liczba osób, które odwiedziły marinę w Santoku wyniosła ponad 9 tys. 

Zwiedzający mogli uczestniczyć w warsztatach związanych z projektowaniem drukarek 

3D i projektowaniem w wirtualnej rzeczywistości, aktywnie odpocząć pośród 

gorzowskich olimpijczyków, którzy zaszczycili nas swoją obecnością podczas pikniku 

integracyjnego „START”.  

Marina Santok uczestniczyła również w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie brzegów 

Warty od źródeł do ujścia”. W wydarzeniu wzięło udział ok. 100 osób. Uzbierano 

ponad 4,5 tony odpadów. 
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Sprzątanie brzegów Warty (2021 r.) 

 

W cyklu „Chillout Marina” odwiedzający mogli uczestniczyć w koncertach oraz 

zajęciach jogi. Odbywały się też warsztaty artystyczne oraz działania o charakterze 

sportowym. W weekend majowy najmłodsi mieli przyjemność uczestniczyć  

w malowaniu monidła z wizerunkiem średniowiecznego woja oraz brać udział  

w konkursie znajomości języka ojczystego - dyktando.  

Koniec roku szkolnego obfitował w częste wizyty placówek przedszkolnych i szkół 

podstawowych. Przy „ognisku klasowym” ugościliśmy przeszło czterystu 

przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. W okresie wakacyjnym na marinie 

odbyło się wiele imprez integracyjnych, spływów kajakowych oraz rajdów 

rowerowych. We wrześniu  został zorganizowany Zlot Aut Klasycznych, podczas 

którego odwiedziło nas ponad 70 zabytkowych samochodów;  najładniejsze z nich 

zostały wyróżnione nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez lokalnych 

sponsorów. Wydarzenie przybrało zasięg ogólnopolski i cieszyło się bardzo dużym 

zainteresowaniem. W tym dniu na santockiej przystani rzecznej odbyło się również 

Narodowe Czytanie.  
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Narodowe Czytanie 

We wrześniu 2021 r. Marina gościła artystów z Polski i z Niemiec, którzy byli 

uczestnikami zwieńczonego wernisażem pleneru malarskiego.  

Jesienią przystąpiliśmy do akcji Pola Nadziei polegającej na kupieniu i posadzeniu 

cebulek żonkili na rzecz Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim.  

Rok 2021 zakończony został Jarmarkiem Bożonarodzeniowym. 

Do ważnych działań promujących rozwój turystyki i rekreacji w naszej gminie należało 

stworzenie map tras kajakowych i rowerowych. Powstały ciekawe ulotki i foldery 

zachęcające turystów do odwiedzania naszej gminy.  

 

Mapa tras kajakowych w Gminie Santok 
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Pracownicy CKiR w Santoku oraz Gminy Santok trzykrotnie w ciągu roku uczestniczyli 

w targach turystycznych w Szczecinie, Poznaniu i Chorzowie promując walory 

turystyczne i historyczne Santoka. 

 

Piknik nad Odrą w Szczecinie (2021 r.) 

We wcześniejszych edycjach Raportu o stanie Gminy Santok została opisana realizacja 

działań opisanych w priorytetach: 

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

w oparciu o umocnienia Wału Pomorskiego - Linii Noteci (zapisy strategii 

zostały zrealizowane w całości), 

 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. 

Natomiast w Raporcie za rok 2019 wskazano, że zadanie w ramach Priorytetu III 

Rekonstrukcja XIX wiecznego wiatraka typu holenderskiego – utworzenie punktu 

widokowego na dolinę rzeki Warty nie były w roku ubiegłym realizowane, a wskazany 

obiekt jest własnością prywatną. 



 Raport o stanie Gminy Santok za rok 2021      maj 2022 
 

70 

2.4 Kreowanie produktu markowego Gminy Santok 

W związku z realizacją zapisów strategii w niniejszym priorytecie podejmowane były 

następujące działania promocyjne: 

2021-01-11 - PODPISANIE UMOWY Z OPERATOREM MARINY SANTOK – Po 

wybudowaniu Mariny Santok na nabrzeżu Noteci gmina podpisała umowę na 

operatora Mariny. Zostało nim Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku.  

 

Podpisanie umowy z operatorem Mariny Santok 

2021-02-16 - ANKIETA DOTYCZĄCA NAWYKÓW I UPODOBAŃ ROWERZYSTÓW -  

W związku z przygotowywaniem sieci tras rowerowych w ramach projektu Odra-Velo 

na terenie województwa lubuskiego prowadzona była ankieta dotycząca rozwoju 

turystyki rowerowej i poznania preferencji rowerzystów, która miała ułatwić budowę 

uniwersalnego systemu informatycznego popularyzującego atrakcje turystyczne.  

 

2021-02-18 – „DZIEDZICTWO SAKRALNE DOLNEJ WARTY" - Wójt Gminy Santok 

Paweł Pisarek oraz skarbnik Andrzej Szymczak podpisali umowy na dofinansowanie  

w ramach projektu "Dziedzictwo Sakralne Dolnej Warty" realizowanego przez 

Diecezję Zielonogórsko-Gorzowską, w imieniu której umowy podpisywał ks. dr hab. 

Tadeusz Stanisławski - dyrektor Wydziału Ekonomicznego.  
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Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 

2014-2020, Priorytet VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, 

Działanie 8.2 Ochrona zabytków. Radni Gminy Santok podczas sesji 30 grudnia 2020 

r. uchwalili wsparcie parafii z terenu gminy w wysokości 50% wkładu własnego 

niezbędnego w procesie realizacji projektu.  

Całkowita wartość wsparcia ze strony Gminy Santok wynosi 119 214,45 PLN. 

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu to 1 589 523,48 PLN. 

 

Podpisanie umowy na dofinansowanie w ramach projektu "Dziedzictwo Sakralne Dolnej Warty" 

2021-04-22- UMOWA O WSPÓŁPRACY – Dzięki porozumieniu zawartemu przez 

Muzeum Lubuskie i Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku obie instytucje będą 

wspólnie promować Gminę Santok.  

2021-05-06 - ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW ZWIĄZKU MIAST I GMIN 

NADNOTECKICH – udział Gminy Santok w opracowaniu Strategii Rozwoju Związku 

Miast i Gmin Nadnoteckich.  

2021-06-11/13 – TARGI TURYSTYCZNE „ATRAKCJE REGIONÓW W CHORZOWIE” – 

Gmina Santok uczestniczyła w targach turystycznych Atrakcje Regionów w Chorzowie. 

Wspólnie z Mariną Santok gmina zachęcała do korzystania z MDW E70.  
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Targi turystyczne „Atrakcje Regionów w Chorzowie” 

 

2021-06-20 – PIKNIK NAD ODRĄ - 19 i 20 czerwca podczas Pikniku nad Odrą  

w Szczecinie gmina promowała Międzynarodową Drogę Wodną MDW E70 będącą 

jedną z części europejskich wodnych szlaków komunikacyjnych. Na tej trasie znajduje 

się również Marina Santok. Podczas pikniku przedstawiciele gminy zapraszali 

miłośników turystyki wodnej do Santoka. Prezentowanie walorów przyrodniczych oraz 

historycznych naszej gminy to jeden z priorytetów działalności Centrum Kultury  

i Rekreacji w Santoku oraz Gminy Santok. 
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Piknik nad Odrą w Szczecinie ( 2021 r.) 

2021-07-16 - RUCH TO ZDROWIE - Aktywność fizyczna jest bardzo ważnym 

elementem życia codziennego, także dla osób niepełnosprawnych. Uczestnicy 

Środowiskowego Domu Samopomocy przynajmniej raz w tygodniu biorą udział  

w zajęciach sportowych, których inicjatorem jest Wójt Gminy Santok, który umożliwił 

podopiecznym ŚDS nieodpłatne korzystanie z usług profesjonalnego trenera. 

2021-07-19 – TURYSTYKA (NIE TYLKO WODNA) W GMINIE SANTOK – Turyści coraz 

chętniej korzystają z oferty turystycznej Gminy Santok. Tu każdy znajdzie coś dla 

siebie - można popływać kajakami, wziąć udział w 30-kilometrowej wycieczce 

motocyklowej śladami Pomników Przyrody, przemierzyć 10-kilometrowy szlak 

turystyczny z 14 poniemieckimi bunkrami z czasów II Wojny Światowej, skorzystać  

z 6 ścieżek rowerowych o łącznej długości  ok. 30 kilometrów, zwiedzić Muzeum 

Grodu Santok czy średniowieczne grodzisko.  

2021-07-30 - NOCNE ZWIEDZANIE GRODZISKA - W piątek 2 lipca 2021 r. miało 

miejsce wyjątkowe wydarzenie: Nocne Zwiedzanie Grodziska, podczas którego 

uczestnicy w IV turach przeprawiali się na teren grodziska, gdzie mogli obejrzeć 

krótką rekonstrukcję, wysłuchać koncertu z wieży widokowej oraz zwiedzić 

Grodzisko.  
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Nocne zwiedzanie grodziska 

2021-08-13 – PODPISANIE UMOWY PARTNERSKIEJ Z RÜDERSDORF BEI BERLIN - 

Porozumienie podpisali Burmistrz Rüdersdorfu - Sabine Loser oraz Wójt Gminy 

Santok - Paweł Pisarek. Podpisanie umowy partnerskiej otwiera nowe możliwości 

współpracy przy innych wspólnych projektach.  

2021-08-15 - FESTIWAL WISŁY – Gmina Santok otrzymała nagrodę Przyjaznego 

Brzegu.  

Konkurs jest organizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze we 

współpracy z Polskim Związkiem Żeglarskim i innymi partnerami pod Honorowym 

Patronatem Ministra Sportu i Turystyki. Jego celem jest kształtowanie w społecznej 

świadomości wartości polskich wód i znaczenia właściwego zagospodarowania ich 

brzegów z myślą o wodniakach. Konkurs polega na honorowaniu osób fizycznych 

i prawnych, których koncepcje i działania najlepiej służą temu celowi. Oceniane są 
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zarówno duże inwestycje wodne i nadwodne, w tym wspierane ze środków 

regionalnych, krajowych i międzynarodowych, jak i inwestycje małe, niezależnie od 

źródeł finansowania i form własności, a także przedsięwzięcia o charakterze 

niekomercyjnym i promocyjnym. Gmina Santok została wyróżniona „za budowę 

Mariny Santok wspólnie z gminą partnerską Rüdersdorf w Brandenburgii”. Nagrodę  

w imieniu Wójta Gminy Santok Pawła Pisarka odebrała Alicja Cierach - Kierownik 

Referatu Organizacyjno-Administracyjnego w Urzędzie Gminy Santok. 

 

Festiwal Wisły 

2021-08-20 - RODZINNE ZWIEDZANIE GRODZISKA - Historia Santoka z Rodzinnym 

zwiedzaniem Grodziska w tle.  

2021-09-16 – RODZINNE ZWIEDZANIE GRODZISKA - Historia Santoka z Rodzinnym 

zwiedzaniem Grodziska w tle.  

2021-09-24/26 - TARGI REGIONÓW I PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH TOUR SALON 

2021 w Poznaniu 

 

Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2021 w Poznaniu 
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2021-10-06 – NATURALNIE PROFILAKTYCZNIE – RYBY - W ramach projektu 

"Naturalnie profilaktycznie" w dniach 4-7 października 2021 r. uczniowie klas 1-3 ze 

szkół podstawowych z Gminy Santok uczestniczyli w warsztatach profilaktyczno - 

ekologicznych. Zajęcia odbywały się pod patronatem Fundacji Ratuj Ryby oraz 

Instytutu Rybactwa Śródlądowego z Olsztyna.  

 

Naturalnie Profilaktycznie – Ryby 

2021-10-29 – LUBUSKA PERŁA TURYSTYCZNA – Udział Wójta Gminy Santok w VI 

Lubuskim Sejmiku Turystycznym, którego organizatorem jest Lubuska Regionalna 

Organizacja Turystyczna LOTUR. Jednym z elementów sejmiku było podsumowanie 

Konkursu Na Najlepszy Produkt Turystyczny o Lubuską Perłę Turystyczną. Zgłoszona 

przez CKiR, Marina Santok zdobyła drugie miejsce w konkursie, otrzymując Certyfikat 

oraz statuetkę Lubuskiej Perły Turystycznej 2021. 

 

Lubuska Perła Turystyczna 
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Lubuska Perła Turystyczna - statuetka 

2021-11-04 - JUBILEUSZ 25-LECIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY  

W SANTOKU – udział wójta Pawła Pisarka w 25-leciu Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Santoku.  

 

Jubileusz 25-Lecia Środowiskowego Domu Samopomocy w Santoku 



 Raport o stanie Gminy Santok za rok 2021      maj 2022 
 

78 

2021-11-08 – WSPÓŁPRACA Z RÜDERSDORF - W sierpniu 2021 roku zostało 

podpisane porozumienie partnerskie z Gminą Rüdersdorf bei Berlin. Santok  

i Rüdersdorf uczestniczyły wspólnie w projekcie budowy marin. Po ich zbudowaniu 

postanowiono, że współpraca na tym się nie zakończy.  

Podczas rozmów, które odbyły się w Santoku 8 listopada 2021 r. ustalono, że 

istotnym elementem współpracy są projekty zbliżające do siebie społeczności lokalne 

obu gmin. Padły propozycje organizacji wymiany uczniów szkół podstawowych 

zlokalizowanych w obu gminach, a także przeprowadzenia prezentacji obu gmin 

podczas ważnych imprez partnera. Skoordynowano terminarz najważniejszych imprez, 

tak aby uniknąć kolizji – Bergfest (Barbórka) w Rüdersdorf odbędzie się w pierwszy 

weekend czerwca 2022 r., a Dni Grodu w Santoku – w drugi weekend 2022 r. W obu 

imprezach wezmą udział przedstawiciele drugiej strony i zaprezentują mieszkańcom 

swoją gminę – przewiduje się udział zespołów artystycznych oraz przygotowanie 

stoisk. Kolejne spotkanie robocze zaplanowano na luty 2022 r. w Rüdersdorf bei 

Berlin. Podczas najbliższego posiedzenia strony przedstawią propozycje swoich 

prezentacji podczas imprez w gminie partnerskiej w czerwcu 2022 r. oraz wymiany 

uczniów szkół, która planowana jest w miesiącu wrześniu 2022 r. 

W kwestii rozwijania współpracy, ze strony przewodniczącego Stowarzyszenia 

Partnerstw Miast z Rüdersdorf padła propozycja zapoznania delegacji Gminy Santok  

z przedstawicielami samorządu Pierrefitte-sur-Seine, z którym współpracuje nasza 

gmina partnerska. Tutaj współpraca miałaby dotyczyć wspólnej organizacji imprez 

biegowych.  

Omawiano plany dotyczące składania wniosków o dofinansowanie do Programu 

Współpracy Interreg VI A Brandenburgia – Polska w zakresie infrastruktury. 

Przedstawione propozycje Gminy Rüdersdorf bei Berlin dotyczą rozwoju 

infrastruktury wodnej i turystyki, i są zbieżne z planami Gminy Santok.  

Gmina Rüdersdorf bei Berlin będzie partnerem w trzech projektach, które Gmina 

Santok złoży do Funduszu Małych Projektów Interreg V A w grudniu 2021 r. Projekty 

dotyczyć będą: wspólnej promocji, biegu Janczewska Dziesiątka oraz Dni Grodu 

Santok. Dzięki tym projektom możliwa będzie realizacja Dni Grodu oraz Janczewskiej 

Dziesiątki w atrakcyjnej formule. Natomiast projekt wspólnej promocji pozwoli na 

sfinansowanie udziału obu gmin w targach turystycznych, co z pewnością przyczyni 

się do zwiększenia liczby odwiedzin w naszej Marinie. Warto też dodać, że z inną 

gminą z Niemiec – Gusow-Platkow, Gmina Santok będzie współpracować przy 

organizacji dożynek, na organizację których również zostanie złożony wniosek  

o dotację. 



 Raport o stanie Gminy Santok za rok 2021      maj 2022 
 

79 

 

Współpraca z Rüdersdorf 

2021-12-02 - BIAŁA SOBOTA W LIPKACH WIELKICH – udział wójta Pawła Pisarka  

w Białej Sobocie – badaniach profilaktycznych, w skład których wchodziły pomiary 

ciśnienia krwi, cukru oraz słuchu, badanie USG brzucha, tarczycy i piersi, a także 

porady dietetyka. Każdy chętny mógł też skorzystać z porad dotyczących pielęgnacji 

skóry oraz z zabiegów nawilżających dłonie. 

 

 

Biała Sobota w Lipkach Wielkich 
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2021-12-07 – MIKOŁAJKI W GMINIE SANTOK – udział wójta Pawła Pisarka w akcji 

„Mikołajki w Gminie Santok” polegającej na odwiedzaniu osób, które ukończyły 90. 

rok życia i wręczaniu im kartek z życzeniami i słodkimi upominkami.  

 

Mikołajki  Gminie Santok 

2021-12-07 - KONSULTACJE SPOŁECZNE NAD STRATEGIĄ ROZWOJU 

PONADLOKALNEGO – udział sekretarza gminy w działaniach dotyczących „Strategii 

rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa 

Wielkopolskiego 2030”. 

 

Konsultacje społeczne nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego  

Gorzowa Wielkopolskiego 2030” 
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2021-12-20 - ALBUM CZŁOWIEKA Z WIEŻY – udział Pawła Pisarka, Wójta Gminy 

Santok w promocji albumu poświęconego artyście-rzeźbiarzowi związanemu  

z Santokiem – Jerzym Gąsiorkiem.  

 

Gąsior - promocja albumu poświęconego artyście-rzeźbiarzowi związanego z Santokiem – Jerzemu Gąsiorkowi 
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3. REALIZACJA PROGRAMÓW I PLANÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W GMINIE 

SANTOK 

3.1 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Santok na lata 2021 – 2025 

Strategia została przyjęta Uchwałą Nr XXXIV/331/2021 Rady Gminy Santok z dnia  

8 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Santok na lata 2021 – 2025. 

Realizacja strategii obejmuje poniższe założenia: 

Cel strategiczny 1: Doskonalenie systemu wsparcia dla osób starszych, długotrwale 

chorych i niepełnosprawnych: 

1. Stały monitoring sytuacji demograficznej gminy. 

2. Rozwijanie form wsparcia i pomocy na rzecz osób starszych, długotrwale 

chorych i niepełnosprawnych. 

Cel strategiczny 2: Tworzenie sprzyjających warunków rozwoju dla rodzin: 

1. Budowanie systemu wsparcia materialnego dla rodzin. 

Cel strategiczny 3: Zintegrowany system pomocy społecznej: 

1. Diagnozowanie i monitorowanie problemów społecznych. 

2. Współpraca z instytucjami i/lub podmiotami działającymi w obszarze 

integracji społecznej i zawodowej. 

3. Budowanie systemu wsparcia na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

4. Prowadzenie działań z zakresu wsparcia dla osób doświadczających 

przemocy w rodzinie oraz osób uzależnionych. 

5. Zintegrowany system pomocy rodzinie dysfunkcyjnej. 

Cel strategiczny 4: Doskonalenie systemu wsparcia dla osób bezrobotnych  

i poszukujących pracy: 

1. Budowanie systemu wsparcia na rzecz osób bezrobotnych. 

 

Planowaniem strategicznym objęto następujące dziedziny: 

1. wspieranie rodziny,  

2. problem bezdomności, 

3. wsparcie osób niepełnosprawnych, 

4. zdrowie psychiczne, 

5. problem uzależnień, 
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6. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,  

7. aktywność i integracja seniorów, 

8. promocja zatrudnienia, reintegracja zawodowa i społeczna osób. Ekonomia 

społeczna, 

9. wsparcie osób z problemem ubóstwa,  

10. przestępczość,  

11. rewitalizacja społeczna. 

Wskazanymi działaniami obejmowani są wszyscy mieszkańcy, tj. dzieci, młodzież, 

osoby dorosłe i seniorzy. Realizatorami i podmiotami wspierającymi realizację 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Santok na lata 2021 – 

2025 są następujące podmioty: 

1. Urząd Gminy Santok, 

2. Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp., 

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp., 

4. PFRON, 

5. Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp., 

6. Jednostki organizacyjne, m.in. sądy, kuratorzy, 

7. Placówki służby zdrowia, 

8. Placówki oświaty, 

9. Środowiskowy Dom Samopomocy w Santoku, 

10. Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku, 

11. Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Santoku, 

12. Punkt Konsultacyjny przy Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Santoku, 

13. Poradnie specjalistyczne, w tym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1  

w Gorzowie Wlkp., 

14. Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp., 

15. Kluby Sportowe, 

16. Parafie Rzymsko – Katolickie, 

17. Organizacje pozarządowe: 

a) Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Santok „Pomocna Dłoń” z Santoka, 

b) Stowarzyszenie „Bliżej siebie” z Wawrowa, 

c) Fundacja Dogonić Marzenia Catch the Dreams z Gorzowa Wlkp., 

d) Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krąg” w Gorzowie Wlkp., 

e) Stowarzyszenie Pomocy Bliźnieniu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. 

18. Radni i sołtysi z Gminy Santok  
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3.2 Strategia Polityki Senioralnej Gminy Santok na lata 2021-2025 

Strategia została przyjęta Uchwałą Nr XXVI/241/2020 Rady Gminy Santok z dnia 25 

listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii Polityki Senioralnej Gminy Santok na 

lata 2021-2025 

We wskazanej Strategii zostały wyznaczone poszczególne kierunki działań oraz cele 

szczegółowe:  

Kierunek 1. Utrzymanie zdrowia i dobrej kondycji fizycznej seniorów. 

Cele: dostęp do podstawowej służby zdrowia, profilaktyka zdrowia, promocja 

zdrowia. 

Kierunek 2. Poczucie bezpieczeństwa seniorów w miejscu zamieszkania. 

Cele: przeciwdziałanie przestępstwom, bezpieczeństwo pożarowe, zachowanie  

w sytuacjach kryzysowych. 

Kierunek 3. Wsparcie seniorów w trudnych sytuacjach życiowych. 

Cele: złota rączka dla seniorów, wsparcie w problemach życia codziennego, 

koperta życia. 

Kierunek 4. Komunikacja publiczna wewnętrzna na terenie Gminy. 

Cele: lokalny transport między sołectwami. 

Kierunek 5. Polityka informacyjna adresowana do seniorów. 

Cele: dostosowanie gminnej polityki informacyjnej do potrzeb seniorów, Gminna 

Rada Seniorów. 

Kierunek 6. Spędzanie wolnego czasu przez seniorów na terenie Gminy.  

Cele: zwiększenie udziału seniorów w imprezach kulturalnych, sport, rekreacja, 

nowe technologie, spotkania towarzyskie seniorów. 

Kierunek 7. Aktywizacja społeczna seniorów. 

Cele: wolontariat/samopomoc sąsiedzka, uwzględnienie kwestii senioralnych 

przez działające organizacje pozarządowe na terenie gminy, działania włączające 

seniorów w życie społeczne, edukacja różnych grup wiekowych o potrzebach 

seniorów. 

W 2021 r. zrealizowano następujące działania na rzecz osób starszych: 

1. Pomoc społeczna: 

1) zasiłki okresowe, 
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2) zasiłki celowe, m.in. na zakup opału, leków, dojazd do lekarza, 

3) realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na 

lata 2019-2023” (200 osób, w tym 40 osoby 60+ i niepełnosprawne), 

4) paczki żywnościowe z Banku Żywności realizowane z Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (388 osób, w tym osoby 65+ 

- 14), 

5) Wielkanocne paczki żywnościowe przekazane dla 40 najbardziej 

potrzebujących mieszkańców gminy, w tym osób samotnych, starszych  

i niepełnosprawnych,  

6) przystąpienie do Programu „Wspieraj Seniora”, którego celem strategicznym 

było zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70. 

roku życia, m.in. robienie zakupów, pomoc w sprawach administracyjnych, 

wykup recept, itd. 

2. Uruchomienie transportu lokalnego na terenie Gminy Santok. 

3. Wieści santockie – wprowadzenie wkładki Aktywny Senior, w której seniorzy 

znajdą informację o prowadzonych działaniach na rzecz osób należących do tej 

grupy wiekowej. Została też wprowadzona większa czcionka, która jest 

wygodniejsza i bardziej przejrzysta dla seniora.  

4. Rozpowszechnianie informacji dla seniorów na tablicach ogłoszeń, w parafiach, 

poprzez strony internetowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku, Urzędu 

Gminy Santok oraz na profilu społecznościowym gminy (Facebook), które 

dotyczyły: 

1) działań informacyjnych w okresie mroźnych dni lub upałów, szczególnie 

skierowane do osób samotnych, chorych i niepełnosprawnych, 

2) przypominania mieszkańcom o aktualnych zasadach i obostrzeniach dot. 

pandemii (informacje, ulotki), rozdawanie maseczek, promocja szczepień, 

dowożenie osób starszych i niepełnosprawnych do punktów szczepień 

przeciw COVID – 19, 

3) rozpowszechniania poradnika "Jak opiekować się osobą przewlekle chorą  

w domu", który został wydany przez Fundację TZMO "Razem Zmieniamy 

Świat", 

4) informowania o działaniach Zespołu Interdyscyplinarnego, dotyczących 

przeciwdziałania przemocy m.in. wobec osób starszych, udostępnienie 

numeru Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

"Niebieska Linia" (działanie Gminy, Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Santoku, Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku). 

5. Herbatka u asystenta – w zależności od wytycznych epidemiologicznych  

w zakresie COVID-19 stacjonarne lub telefoniczne poradnictwo rodzinne i/lub 



 Raport o stanie Gminy Santok za rok 2021      maj 2022 
 

86 

kryzysowe oraz wsparcie wychowawcze (autorski projekt Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Santoku). 

6. Biesiady senioralne – w sołectwach: Baranowice, Santok, Czechów, Lipki 

Wielkie, Jastrzębnik, Gralewo, Płomykowo, Stare Polichno. Ich celem była 

integracja seniorów oraz profilaktyka uzależnień - (działanie Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Santoku, Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Santoku). 

7. Funkcjonowanie Klubów Seniora w Lipkach Wielkich, Starym Polichnie  

i Czechowie, w ramach których zostało zrealizowane m.in.: biesiady senioralne, 

gimnastyka dla seniorów, warsztaty rękodzieła, wyjazdy do teatru, spotkania 

integracyjne, zajęcia profilaktyczne oraz edukacyjne Bezpieczny Senior  

z zakresu profilaktyki uzależnień oraz bezpieczeństwa seniora (działanie 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku i Policji).  

8. Spotkanie sieciujące z przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich, 

Ochotniczych Straży Pożarnych, klubów sportowych oraz sołtysów, którego 

celem była wymiana doświadczeń oraz nawiązanie interdyscyplinarnej 

współpracy w ramach planowanych działań społecznych (działanie Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Santoku).  

9. Biała Sobota - bezpłatne konsultacje medyczne (działanie Wójta Gminy Santok  

i Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku):  

1) Janczewo - realizowane przy wsparciu Wielospecjalistycznego Szpitala 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. Łącznie udzielono 100 porad 

medycznych, 

2) Lipki Wielkie - realizowane przy wsparciu Szpitala im. R. Śmigielskiego  

w Skwierzynie, gdzie udzielono łącznie 288 porad medycznych, 

10.  Nagranie płyt DVD z Gimnastyką dla seniorów. Płyty zostały przekazane do 

klubów seniora oraz do zainteresowanych mieszkańców. Celem nagrania płyty 

było zachęcenie seniorów do aktywnego spędzania czasu wolnego (autorski 

projekt Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku).  

11.  Zajęcia gimnastyczne dla seniorów z miejscowości Czechów, Lipki Wielkie  

i Stare Polichno wraz z działaniami profilaktycznymi (działanie Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Santoku, Gminnej Komisji ds. Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Santoku). 

12.  Gminny Dzień Seniora (działanie Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku). 

13.  Ogólnopolski Dzień Opiekuna – docenienie pracy opiekunów osób zależnych 

(działanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku).  

14.  Światowy Dzień Chorego – wizyta w domach osób zależnych, u których 

świadczone są usługi opiekuńcze (działanie Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Santoku i Wójta Gminy Santok). 
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15.  Realizacja usług opiekuńczych w domu osób zależnych (działanie Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Santoku). 

16.  Realizacja usług dotyczących kierowania do Domów Pomocy Społecznej 

(działanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku). 

17.  Koperta życia dla każdego mieszkańca 60+ - akcja skierowana do osób 

przewlekle chorych, starszych, samotnych polegająca na umieszczeniu  

w kopercie najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, 

alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych  

i umieszczenie jej w lodówce (działanie Wójta Gminy Santok i Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Santoku).  

18.  Mikołajki 90+ – wizyta u mieszkańców 90+ wraz z pakietami profilaktycznymi  

i upominkami (działanie Wójta Gminy Santok, Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Santoku i Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Santoku). 

19.  Promocja aplikacji domowej opieki medycznej (działanie Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Santoku). 

20.  Promocja bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla wszystkich pełnoletnich 

(działanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku). 

21.  Tydzień Przeciwdziałania Przemocy – wsparcie telefoniczne przy udziale 

pracownika socjalnego, doradcy rodzinnego, członka GKRPA w Santoku, 

członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Santoku oraz Policji (działanie 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku, Zespołu Interdyscyplinarnego  

w Santoku, Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Santoku oraz Policji).  

22.  Ogólnopolski Dzień Seniora – przekazano łącznie ok. 1800 

spersonalizowanych kartek z życzeniami dla osób 60+ (działanie Wójta Gminy 

Santok i Gminy Santok i Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku). 

23.  Bezpłatny kurs komputerowy dla osób w wieku 25-64 lata (działanie Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Santoku). 

24.  Warsztaty edukacyjne Lokalne spotkanie z historią, zorganizowane  

w Jastrzębniku połączone z Biesiadą Senioralną (działanie Stowarzyszenia 

Przyjaciół Gminy Santok „ Pomocna Dłoń"). 

25.  Zaduszki – montaż słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów ze Szkoły 

Podstawowej w Lipkach Wielkich dla seniorów ze Starego Polichna (działanie 

Szkoły Podstawowej z Lipek Wielkich i Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Santoku). 

Oprócz wyżej wskazanych działań, organizacje pozarządowe oraz Koła Gospodyń 

Wiejskich funkcjonujące na terenie Gminy Santok również podejmowały aktywność na 

rzecz seniorów: 
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1. Stowarzyszenie Bliżej siebie w Wawrowie  

1) transmisja Mszy św. ze szczególnym uwzględnieniem seniorów oraz chorych, 

2) Wielkanoc - paczki dla seniorów z uboższych rodzin oraz życzenia wysłane 

przez Eucharystyczny Ruch Młodych w imieniu całej parafii, 

3) paczki na Boże Narodzenie, 

4) Wigilia (23.12) dla samotnych osób starszych, 

5) pielgrzymka autokarowa do Częstochowy. 

Ponadto przez cały rok w każdą niedzielę do starszych, którzy wyrazili taką wolę  

i potrzebę szafarze roznosili komunię świętą. 

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Santok "Pomocna Dłoń” w Santoku. 

W 2021 r. stowarzyszenie realizowało projekty dofinansowane ze środków: 

1) Samorządu Województwa Lubuskiego - Lubuskiego Urzędu 

Marszałkowskiego "Seniorzy odkrywają tajemnice Ziemi Santockiej" -  

w ramach projektu odbyła się Biesiada plenerowa, wycieczka autokarowa po 

Ziemi Santockiej (Rezerwat Buki Zdroiskie, zabytkowy kościół w Gralewie, 

wieża widokowa w Santoku, średniowieczne grodzisko, Muzeum Grodu 

Santok, Marina Santok), marsz Nordic Walking, kalendarz na 2022 rok;  

2) "Dbamy o Ziemię Santocką" - w ramach projektu odbyły się warsztaty 

edukacyjne w Jastrzębniku pn. "Lokalne spotkanie z historią"; 

3) Działaj Lokalnie - Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Kraina Szlaków 

Turystycznych: projekt "Nasze Gralewo" - w ramach projektu odbyło się 

spotkanie "Niespisana historia Gralewa" z wystawą fotografii i pamiątek.  

Podjęte działania przebiegały przy wsparciu i w ścisłej współpracy z Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Santoku i Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku.  

3. Koło Gospodyń Wiejskich z Santoka  

1) Noc Kupały połączona z Dniem Dziecka, 

2) przygotowanie wieńca na Dożynki Gminne, 

3) organizowanie wyjazdu do Filharmonii w Gorzowie Wlkp., 

4) organizacja biesiady senioralnej wspólnie z klubami seniora z Gorzowa 

Wlkp.,  

5) „Pola nadziei” – zakup i posadzenie żonkili na Marinie w Santoku, akcja 

przeznaczona dla Hospicjum w Gorzowie Wlkp., 

6) organizacja Wigilii połączona z koncertem kolęd i pastorałek oraz 

świąteczny występ taneczny zespołu San Lejdis z Santoka. 
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4. Koło Gospodyń Wiejskich z Wawrowa  

1) spotkanie z instruktorami Nordic Walking, 

2) zajęcia gimnastyki 50+ zdrowy kręgosłup, 

3) Noc Kupały, 

4) wspólne kolędowanie razem z parafią św. Józefa Rzemieślnika z Wawrowa, 

5) warsztaty z wykonywania stroików bożonarodzeniowych. 

5. Koło Gospodyń Wiejskich ze Starego Polichna  

1) organizacja biesiady senioralnej, 

2) „Pola Nadziei” - zakup i posadzenie żonkili jako wsparcie dla Hospicjum  

św. Kamila w Gorzowie Wlkp., 

3) przygotowanie stoiska na wigilię gminną. 

6. Koło Gospodyń Wiejskich z Janczewa  

1) „Pola Nadziei” - zakup i posadzenie żonkili jako wsparcie dla Hospicjum  

św. Kamila w Gorzowie Wlkp., 

2) współorganizacja Białej Soboty,  

3) współorganizacja Janczewskiej Dziesiątki, 

4) organizacja spotkania andrzejkowego dla seniorów. 

 

3.3 Program Rewitalizacji Gminy Santok na lata 2017 – 2023 

W ramach wdrażania Programu Rewitalizacji Gminy Santok realizowany był projekt 

„Dziedzictwo Sakralne Dolnej Warty”. 

Rada Gminy Santok w dniu 30 grudnia 2020 roku, na podstawie Uchwały  

Nr XXVIII/270/2020, udzieliła pomocy finansowej z budżetu Gminy Santok na rok 

2021 dla Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej na prace konserwatorskie, roboty 

budowlane przy zabytkach, w ramach realizowanego projektu przez Diecezję 

Zielonogórsko - Gorzowską „Dziedzictwo Sakralne Dolnej Warty” na następujące 

zabytki: 

Lp. Nazwa zabytku Wysokość udzielonej dotacji 

1 
Kościół parafialny pw. św. Józefa Rzemieślnika  

w Wawrowie 
25 730,11 zł 

2 Kościół pw. św. Józefa w Santoku, remont dzwonnicy 4786,25 zł 

3 
Kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Maryi 

Panny w Lipkach Wielkich 
53 960,32 zł 

4 
Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

w Janczewie 
11 413,22 zł 

5 
Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Polski  

w Czechowie 
23 324,55 zł 
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Przyznaną dotację w roku 2021, wykorzystano jedynie na prace budowlane, 

restauratorskie i konserwatorskie przy kościele parafialnym pw. św. Józefa 

Rzemieślnika w Wawrowie w kwocie 25 730,11 złotych. 

W uzupełnieniu powyższych informacji należy dodać, że Komitet Rewitalizacji na 

posiedzeniu w dniu 27 września 2021 r. zarekomendował Wójtowi Gminy Santok 

opracowanie nowego programu rewitalizacji. Przyjęto także, że działania analityczne 

zmierzające do przygotowania diagnozy, na podstawie której dokonana zostanie 

delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji przeprowadzone będą  

z wykorzystaniem podziału gminy na sołectwa.   

Należy też dodać, że okres przejściowy, zgodnie z którym można realizować 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne bez programu rewitalizacji uchwalonego na podstawie 

Ustawy o rewitalizacji, jak ma to miejsce obecnie w Gminie Santok, upływa z końcem 

2023 r. 

 

3.4 Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Santok na lata 2021–2023 

Głównym celem Programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w procesie przywracania ich 

zdolności do prawidłowego funkcjonowania. 

Cele szczegółowe 

1. diagnozowanie i analiza środowisk rodzinnych przez pracowników Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Santoku, 

2. zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny, 

3. rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, zapewnienie jej 

specjalistycznego poradnictwa i wsparcia,  

4. zapobieganie powstaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz 

rozwiązywania już istniejących, 

5. podejmowanie działań profilaktycznych, 

6. wyjście rodziny z systemu pomocy społecznej. 

 

W ramach działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku na rzecz wsparcia 

rodziny w 2021 r. podjęto m.in. następujące działania: 

1. Rodzina wspierająca - informowanie o możliwości zostania rodziną 

wspierającą, której zadaniem nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc  

w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających.  
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2. Herbatka u Asystenta – konsultacje doradcy rodzinnego w zakresie szeroko 

rozumianego wsparcia rodziny. Odbywały się w zależności od stanu 

epidemiologicznego w kraju (stacjonarnie lub telefonicznie). 

3. Punkt Konsultacyjny przy GKRPA – konsultacje doradcy rodzinnego oraz 

specjalisty terapii uzależnień. Punkt działał - w zależności od stanu 

epidemiologicznego w kraju - telefonicznie i stacjonarnie. Doradca rodzinny 

udzielił 137 porad, natomiast specjalista terapii uzależnień - 74 porady. 

4. Teleporady – bezpłatne wsparcie rodzinne od poniedziałku do piątku  

w godzinach 9.00-12.00 (włączenie się w ogólnopolską akcję). 

5. Kolonia „Aktywne wakacje” - wyjazd 25 dzieci na letni wypoczynek do Ośrodka 

Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu (lipiec).  

6. Tydzień Przeciwdziałania Przemocy - bezpłatne telefoniczne porady 

specjalistów dotyczące przeciwdziałania zjawiskom przemocy w rodzinie. Dyżur 

prowadzili: policjant, doradca rodzinny, pracownik socjalny, członek GKRPA  

i członek ZI w Santoku (listopad).  

7. Informacja dotycząca pracy asystenta rodziny - „Założenia ogólne pracy 

asystenta rodziny”, która została dostarczona do placówek szkolnych  

i przedszkolnych oraz do poszczególnych sołectw. 

8. Placówki Wsparcia Dziennego o charakterze pracy podwórkowej (2) wraz  

z programem animacyjnym i socjoterapeutycznym w miejscowości Gralewo - 

„Gralewianka” oraz w Starym Polichnie - „Polichnianka”. Świetlice prowadzone 

były przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Santok „Pomocna Dłoń” w Santoku 

(22 dzieci), finansowanie GKRPA w Santoku. 

9. ”Wakacje – atrakcje” - impreza integracyjna dla rodzin z dziećmi wspieranych 

przez asystenta rodziny (2.07.2021 r., 6 dzieci, 3 rodziny); 

10.  Dom i rodzina miejscem bezpiecznym– konkurs plastyczny (58 prac) w dwóch 

kategoriach: klasy I–IV i klasy V–VIII, warsztaty edukacyjne oraz Mikołajki dla 

uczestników świetlic oraz ich rodziców, nagranie audiobooka (projekt Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Santoku współfinansowany ramach realizacji Programu 

Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu 

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, wrzesień – grudzień 2021). 

11.  Pomoc materialna o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2021/2022 

(stypendium szkolne i zasiłek szkolny - 25 dzieci, 12 rodzin). 

12.  Akcja Mikołajki 90+ - upominki i życzenia dla najstarszych mieszkańców 

Gminy (34 osoby).  

13.  Kolportaż poradników „Jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu”. 

14.  Biała Sobota – bezpłatne konsultacje medyczne oraz badania profilaktyczne 

dla mieszkańców Gminy Santok: Janczewo (9.10.2021 r.) i Lipki Wielkie 

(27.11.2021 r); udzielono 288 porad.  
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15.  Przypominanie mieszkańcom o aktualnych zasadach i obostrzeniach 

dotyczących pandemii (informacje, ulotki), rozdawanie maseczek, promocja 

szczepień, dowożenie osób starszych i niepełnosprawnych do punktów 

szczepień przeciw COVID – 19; 

16.  Ogólnopolski Dzień Seniora (14.11.2021 r.) – przekazanie Seniorom 60+ 

Kopert Życia oraz życzeń (około 2.000 osób). 

17.  Biesiady senioralne - Baranowice (13.08.2021 r.), Santok (5.09.2021 r.), 

Czechów (11.09.2021 r.), Lipki Wielkie (11.09.2021 r.), Jastrzębnik  

(22.10.2021 r.), Gralewo (28.10.2021 r.), Płomykowo (6.11.2021 r.), Stare 

Polichno (12.11.2021 r.). 

18.  Kluby Seniora: Stare Polichno, Czechów i Lipki Wielkie. Zajęcia dla wszystkich 

chętnych seniorów, rozmowy i dzielenie się doświadczeniem. 

19.  Opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Santok na lata 2021 – 2025. 

20.  Janczewska Dziesiątka – Bieg po zdrowie – stoisko profilaktyczne dla dzieci  

i osób dorosłych (finansowanie GKRPA w Santoku, 26.09.2021 r.). 

21.  Organizacja II Konkursu profilaktycznego „Żyję Zdrowo. Nie ulegam nałogom” 

- promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie nadwadze i otyłości oraz 

propagowanie piłki siatkowej. Konkurs skierowany do uczniów szkół 

podstawowych z Gminy Santok (finansowanie GKRPA w Santoku). 

22.  Dożywianie w szkołach i przedszkolach na rok 2021/2022 w ramach 

wieloletniego rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 

2023 (44 dzieci).  

23.  Promocja Karty Dużej Rodziny – przyznanych 229 (tradycyjnie - 112, 

elektronicznie - 117). 

24.  Kampania „Smart, to znaczy mądrze! Uzależnienie, czy nawyk?”. 

25.  Światowy Dzień Chorego – wizyta w domach osób zależnych, u których 

świadczone są usługi opiekuńcze (11.02.2021 r.). 

26.  Promocja aplikacji domowej opieki medycznej (DOM), projekt zdalnego 

monitoringu pacjentów z COVID – 19 z grupy podwyższonego ryzyka.  

27.  „Bo jesteś dla mnie ważna”- Kampania programu profilaktyki raka szyjki 

macicy (5.11.2021 r.). 

28.  Profilaktyka 40 PLUS – Program dla osób od 40 roku życia objętych 

profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów 

zdrowotnych. 
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3.5 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Santok na lata 2021-2025 

Celem Programu jest w szczególności: 

1. Podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. 

2. Zapewnienie pomocy rodzinom, w których występuje przemoc  

z uwzględnieniem potrzeb wszystkich członków rodziny. 

3. Pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności pracowników z instytucji  

i organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy i pomaganiem  

w sytuacji jej wystąpienia.  

4. Integracja i koordynacja działań podejmowanych na rzecz zapobiegania  

i zwalczania przemocy w rodzinie. 

 

Zrealizowane zadania Zespołu Interdyscyplinarnego w 2021 r., zgodnie z planem: 

I. Zadania ciągłe 

1. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 2021-2025. 

2. Podnoszenie świadomości społecznej w obszarze przyczyn i skutków przemocy 

oraz integrowanie i koordynowanie działań w tym zakresie. 

3. Podnoszenie efektywności działań i współpracy instytucji oraz organizacji 

świadczących pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. 

4. Zapewnienie profesjonalnej pomocy osobom doświadczającym przemocy  

w rodzinie i świadkom przemocy w rodzinie. 

5. Pedagogizacja rodzin. 

6. Udostępnianie informacji na temat uzyskania pomocy w sytuacjach przemocy 

w rodzinie. 

7. Zapewnienie profesjonalnej pomocy osobom doświadczającym przemocy  

w rodzinie, sprawcom przemocy oraz świadkom przemocy w rodzinie. 

8. Współpraca podmiotów w ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego 

na terenie Gminy Santok. 

9. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021-2025. 

II. Działania akcyjne 

1. Przekazywanie informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

osobom zainteresowanym poprzez stronę internetową Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Santoku http://www.santok.opsinfo.pl/ zakładka: Przeciwdziałanie 

przemocy/ Zespół Interdyscyplinarny. 
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2. Przekazywanie informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

osobom zainteresowanym poprzez stronę internetową Gminy Santok 

www.santok.pl oraz portal społecznościowy Facebook Gminy Santok. 

3. Promocja poradnika „Przemoc. Jak pomóc osobie bliskiej wydostać się  

z ciemności?" Autorki: dr Natalia Liszewska, Joanna Kamińska  

(od marca 2021 r.). 

4. Spotkanie z pedagogami, NGO i Policją podjęte przez OPS w Santoku  

w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i potrzebą poprawy sytuacji 

życiowej dzieci zagrożonych przemocą (15 marca 2021 r.). 

5. Kampania „Smart, to znaczy mądrze! Uzależnienie, czy nawyk?” promocja 

kampanii, we współpracy z sołtysami (od 8 marca 2021 r.). 

6. Kolonia „Aktywne wakacje” w Myśliborzu oparta na programie profilaktycznym 

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci narażonych na przemoc (5-11 lipca 

2021 r.). 

7. „Tydzień Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – poradnictwo telefoniczne  

w zakresie wsparcia psychologicznego, prawnego, socjalnego, rodzinnego (15-

19 listopada 2021 r.) – na wzór akcji z 2020 r. 

8. W kooperacji z GKRPA - Telefoniczny Punkt Konsultacyjny przy GKRPA  

w Santoku (od 01 lutego 2021 r.) Dyżury doradcy rodzinnego (zakres wsparcia: 

poradnictwo rodzinne, poradnictwo kryzysowe, wsparcie wychowawcze) oraz 

specjalisty terapii uzależnień (zakres wsparcia: konsultacje i terapia dla osób 

uzależnionych od alkoholu, narkomanii itd., poradnictwo dla rodziców i dzieci). 

9. Osobom zainteresowanym i potrzebującym specjalistycznej pomocy 

przekazywane są dane teleadresowe do instytucji pomocowych oraz materiały 

informacyjne, m.in. „Poradnik prawny dla osób doświadczających przemocy  

w rodzinie i świadków tych czynów”, a dla osób doświadczających przemocy  

w czasie epidemii przygotowane są informacje Rzecznika Praw Obywatelskich 

„Plan awaryjny - jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej  

w trakcie epidemii”. 

10.  W kooperacji z asystentem rodziny - Herbatka u asystenta – bezpłatne 

teleporady lub stacjonarne wsparcie asystenta rodziny w zakresie poradnictwa 

rodzinnego. 

11.  W ramach realizacji Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu 

Terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”  

w świetlicach podwórkowych w miejscowościach: Gralewo i Stare Polichno 

odbywają się:  

1) warsztaty edukacyjne skierowane do rodziców/opiekunów dzieci  

i młodzieży korzystających ze świetlic podwórkowych, mające na celu 

wypracowanie prawidłowego wzorca funkcjonowania rodziny,   
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2) warsztaty skierowane do dzieci i młodzieży korzystających ze świetlic 

podwórkowych mające na celu budowanie relacji bez przemocy między 

rówieśnikami oraz z rodzicami/opiekunami. (termin realizacji: październik-

listopad 2021 r.). 

12.  Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych Gminy Santok pn. „Dom  

i rodzina miejscem bezpiecznym”, organizowany przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Santoku pod patronatem Wójta Gminy Santok przy współpracy  

z Zespołem Interdyscyplinarnym w Santoku oraz Gminną Komisją ds. 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Santoku (listopad 

2021 r.). 

13.  Opracowanie i nagranie audiobooka „Dom i rodzina miejscem bezpiecznym” 

przez dzieci i młodzież korzystające ze świetlic podwórkowych, o tematyce 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie i w środowisku rówieśniczym to 

działanie w ramach realizacji Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek 

Samorządu Terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie” (termin realizacji: październik – grudzień 2021r.). 

 

3.6 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) nakłada na organy administracji 

publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. Fundamentalne znaczenie w tej kwestii ma art. 5a ust.1 cytowanej 

ustawy nakładający na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

obowiązek uchwalania - po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 - wieloletniego programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego.  

 

Gmina Santok a organizacje pozarządowe 

Gmina Santok realizuje zadania ze sfery publicznej we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

podstawie „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Santok z organizacjami 

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

pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2023” przyjętego uchwałą 

XVI/152/2019 Rady Gminy Santok z dnia 27 listopada 2019 r. Wieloletni Program 

Współpracy w Gminie Santok realizowany jest od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 
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2023 roku. Program określa w sposób czytelny cele, zasady, zakres, formy współpracy 

pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego wraz z określeniem priorytetowych 

zadań publicznych przewidzianych do realizacji w latach 2020-2023.  

Podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Gminy Santok upoważnia Wójta Gminy 

Santok do ogłoszenia, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert 

na realizację określonych zadań w latach 2020-2023 oraz - po rozstrzygnięciu 

konkursów - do zawarcia umów z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego wraz z przyznaniem dotacji celowych na realizację powyższych zadań.  

Konsultacje projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Santok  

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

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2023 - 

wymagane ustawą - zostały ogłoszone na podstawie Zarządzenia nr 41/19 Wójta 

Gminy Santok i przeprowadzone w dniach 18.11.2019 r. - 25.11.2019 r. W podanym 

terminie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 

nie zgłosiły żadnych uwag do przedmiotowego projektu. 

Celem głównym Programu jest budowanie i umacnianie współpracy oraz partnerstwa 

pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a także zwiększenie stopnia 

zaspokojenia zbiorowych potrzeb społecznych, przy efektywnym wykorzystaniu 

potencjału organizacji. 

Celami szczegółowymi Programu są: 

1. prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia poprzez pełniejsze 

zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Santok,  

2. stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz 

społeczności lokalnych,  

3. upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży,  

4. upowszechnianie aktywnego trybu życia wśród mieszkańców,  

5. promowanie zdrowego stylu życia,  

6. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

7. promowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,  

8. wspieranie turystyki i krajoznawstwa,  

9.  umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, 

swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,  

10.  aktywizacja lokalnej społeczności,  

11.  otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w realizacji zadań publicznych, 
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12.  integracja organizacji lokalnych obejmujących zakresem działania sferę zadań 

publicznych,  

13.  zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.  

W celu gospodarnego i rzetelnego sposobu realizacji zadań własnych Gminy Santok, 

za priorytetowe zadania publiczne do realizacji w latach 2020-2023 uznano: 

1. Zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom  

w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, do 

których należą: 

1) zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Gminy, w tym osób 

starszych, 

2) organizacja atrakcyjnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci  

i młodzieży, 

3) działania na rzecz reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem, 

4) tworzenie warunków dla samodzielności osób starszych oraz wspieranie ich 

działalności.  

 

2. Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej  

w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r., o działalności leczniczej,  

do których należą: 

1) podnoszenie świadomości zdrowotnej mieszkańców gminy poprzez 

organizację kampanii społecznych i innych wydarzeń lokalnych 

skierowanych do wszystkich mieszkańców gminy lub wybranej docelowej 

grupy społecznej, 

2) realizowanie zadań w ramach programów zdrowotnych i profilaktycznych 

skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży, osób starszych  

i niepełnosprawnych,  

3) promowanie aktywnego spędzania czasu, wspieranie aktywności.  

 

3. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego, do których należą:  

1) ochrona, renowacja, odbudowa miejsc oraz obiektów ważnych historycznie, 

2) prowadzenie działań dydaktycznych związanych z historią i dziedzictwem 

narodowym, 

3) wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub z zastosowaniem innych 

technik zapisu obrazu i dźwięku służących upowszechnianiu historii, tradycji 

i kultury gminy, 

4) wspomaganie rozwoju kultury i sztuki poprzez tworzenie przestrzeni dla 

kultury alternatywnej, 
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5) wspomaganie twórczości artystycznej oraz organizowanie przedsięwzięć 

artystycznych wzbogacających ofertę gminy, 

6) organizowanie plenerowych imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, 

regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, 

7) rozwijanie twórczości i edukacji artystycznej mieszkańców gminy. 

 

4. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, do których 

należą: 

1) szkolenia sportowe w kategoriach młodzieżowych, 

2) upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz osób 

niepełnosprawnych, 

3) organizowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży przez 

stowarzyszenia sportowe, 

4) rozwój i utrzymanie bazy sportowej, 

5) organizowanie imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych, a także 

zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy, 

6) organizacja zawodów o randze międzynarodowej i krajowej oraz innych 

zawodów amatorskich o szczególnym znaczeniu dla rozwoju sportu, 

7) promocja osiągnięć sportowych, 

8) popularyzacja i promocja kultury fizycznej, 

9) promowanie aktywnego spędzania czasu i wspieranie aktywności. 

 

5. Działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa, do których należą: 

1) organizacja m.in. rajdów, biegów, zlotów turystycznych, spływów 

kajakowych, wodniackich, zawodów turystycznych oraz rekreacji 

mieszkańcom gminy, 

2) organizacja konkursów, przeglądów, imprez oraz innych działań służących 

rozwojowi i popularyzacji turystyki i rekreacji, 

3) wydawanie publikacji turystycznych, a w szczególności map, folderów  

i przewodników.  

 

6. Zadania związane z ekologią i ochroną zwierząt oraz ochroną dziedzictwa 

przyrodniczego, do których należą: 

1) organizacja konkursów, konferencji o ekologii, ochronie środowiska  

i przyrodzie, 

2) prowadzenie działań dydaktycznych związanych z ekologią, przyrodą  

i ochroną środowiska, 

3) działania mające na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów 

turystycznych, krajoznawczych, sportowych i rekreacyjnych gminy, 
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4) rozwijanie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców 

gminy poprzez kształtowanie postaw proekologicznych. 

 

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 współpraca z organizacjami pozarządowymi na 

terenie Gminy Santok w 2021 roku miała charakter finansowy – polegający na 

współfinansowaniu statutowych zadań stowarzyszeń pozarządowych. W roku 2021 

zakres ten obejmował zadania publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz 

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Na wsparcie zadań publicznych 

realizowanych przez organizacje pozarządowe z budżetu Gminy Santok przeznaczono 

kwotę 229 444,44 zł. 

Gmina Santok w roku 2021 wspierała lokalną społeczność poprzez ogłoszenie dwóch 

konkursów ofert na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej oraz konkursu na realizację zadania publicznego 

w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającej na 

prowadzeniu dwóch placówek wsparcia dziennego Gralewianka w Gralewie  

i Polichnianka w Starym Polichnie, prowadzonych w formie pracy podwórkowej.  

Pierwszy nabór wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej został ogłoszony 27 stycznia 2021 r. 

Nabór trwał do 18 lutego 2021 r. W wymaganym terminie wpłynęło łącznie 8 ofert od 

8 podmiotów. W wyniku rozstrzygnięcia naboru ofert podpisano umowy  

z 8 podmiotami na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu. 

Drugi nabór wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej został ogłoszony 28 czerwca 2021 r. Nabór trwał 

do 20 lipca 2021 r. W wymaganym terminie wpłynęło łącznie 7 ofert od 7 podmiotów. 

W wyniku rozstrzygnięcia naboru ofert podpisano umowy z 7 podmiotami na 

realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu. 

Nabór wniosków na zadanie publiczne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej polegającej na prowadzeniu dwóch placówek wsparcia dziennego 

Gralewianka w Gralewie i Polichnianka w Starym Polichnie, prowadzonych w formie 

pracy podwórkowej w okresie od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. został 

ogłoszony 17 czerwca 2021 r. Nabór trwał do 8 lipca 2021 r. W wymaganym terminie 

wpłynęła 1 oferta od 1 podmiotu. W wyniku rozstrzygnięcia naboru ofert podpisano 
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umowę z tym podmiotem na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

Ponadto do Wójta Gminy Santok w roku 2021 złożono 3 oferty realizacji zadania 

publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, które zostały rozpatrzone pozytywnie. 

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. 

Lp. Organizacja 

Dotacja  

I półrocze 

2021 

Dotacja  

II półrocze 

2021 

Dotacja udzielona  

w trybie art. 19a 

(małych zleceń) 

1. 
Klub Sportowy Delta 

Tir-Gum Stare Polichno 
10 000,00 16 000,00 -------- 

2. 
Ludowy Klub Sportowy 

Iskra Janczewo 
12 000,00 17 000,00  

3. 
Ludowy Klub Sportowy 

Polonia Lipki Wielkie 
23 000,00 30 500,00 -------- 

4. 
Klub Sportowy 

Kasztelania Santok 
23 000,00 25 300,00 -------- 

5. 
Uczniowski Klub Sportowy 

Wawrów 
5 000,00 -------- 5 000,00 

6. 

Gorzowski Uczniowski Klub 

Sportowy 

Speedway Wawrów 

4 000,00 4 700,00 -------- 

7. 
Koło Gospodyń Wiejskich 

NASZ WAWRÓW 
6 000,00 5 900,00 -------- 

8. 
Klub Sportowy 

WARTA WAWRÓW 
12 000,00 10 600,00 -------- 

9. 

Towarzystwo Pamięci 

Powstania Wielkopolskiego 

1918/19 w Poznaniu 

 

-------- -------- 1 340,00 

10. 

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Gminy Santok  

„Pomocna Dłoń” 

-------- -------- 9 104,44 

11. 

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Gminy Santok  

„Pomocna Dłoń” 

-------- 9 000,00 -------- 
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Realizacja Programu Współpracy Gminy Santok z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021 

daje podstawę do wniosku, iż przyczynia się on do większej aktywności społecznej 

organizacji pozarządowych oraz bardziej racjonalnego i gospodarnego wykorzystania 

środków publicznych. Wspierając zadania publiczne gmina może w pełni wykorzystać 

potencjał organizacji, aby efektywnie wpływać na zapotrzebowanie lokalnych 

społeczności. Dzięki kontynuowanej współpracy z organizacjami i dofinansowywaniu 

przez gminę realizowanych przez organizacje zadań publicznych, budowane jest - na 

wysokim poziomie - aktywne partnerstwo pomiędzy administracją publiczną, 

organizacjami pożytku publicznego oraz mieszkańcami Gminy Santok. 

 

Współpraca CKiR z organizacjami pozarządowymi 

W roku 2021 Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku wiele działań zrealizowało 

współpracując z organizacjami pozarządowymi, w tym: stowarzyszeniami, fundacjami, 

klubami sportowymi oraz Kołami Gospodyń Wiejskich. Współpraca obejmowała 

organizację wydarzeń artystycznych oraz sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy 

Santok.  

Współpracując z bardzo prężnie działającym na terenie gminy Stowarzyszeniem 

Przyjaciół Gminy Santok „Pomocna Dłoń” CKiR zrealizowało kilka działań.  

Jednym z nich było powstanie albumu promującego twórczość artysty Jerzego 

Gąsiorka. Album został zainicjowany przez CKiR, a sfinansowany dzięki pozyskanym 

środkom zewnętrznym. Stworzona publikacja cieszyła się bardzo dużym 

zainteresowaniem; razem z Fundacją Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi 

Santockiej udało się dodrukować kolejne egzemplarze.   

 

Gąsior - album promujący twórczość Jerzego Gąsiorka – spotkanie autorskie 
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Następnym działaniem zorganizowanym przy współpracy Stowarzyszenia Pomocna 

Dłoń było Narodowe Czytanie. Odbyło się ono na Marinie w Santoku. Pracownicy 

CKiR oraz członkowie Stowarzyszenia zachęcali do czytania literatury polskiej, w 2021 

r. w ramach Narodowego Czytania czytana była „Moralność Pani Dulskiej”.   

 

Narodowe Czytanie - „Moralność Pani Dulskiej” 

CKiR w Santoku w ramach swojej działalności współtworzy przedsięwzięcia  

o charakterze charytatywnym pomagając potrzebującym. Nieocenionym wsparciem 

przy tego typu wydarzeniach są koła gospodyń wiejskich . Dzięki tej współpracy udało 

się w październiku na Marinie w Santoku zasadzić żonkile, tzw. „Pola Nadziei na rzecz 

Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wlkp. KGW z Santoka, Wawrowa, Janczewa, 

Starego Polichna oraz Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” włączyły się w tę szczytną 

akcję pomagając i integrując się przy tym.  

Kolejnym wydarzeniem zorganizowanym przy współpracy z kołami gospodyń 

wiejskich był Jarmark Świąteczny, w czasie którego można było nabyć rękodzieła oraz 

wesprzeć chorego chłopca z Wawrowa. Swój wkład w organizację Jarmarku miała 

również Fundacja Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej.  
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Jarmark Świąteczny 

Organizując w roku 2021 r. po raz pierwszy „Sprzątanie Brzegów Warty” z inicjatywy 

Fundacji Ratuj Ryby, CKiR w Santoku zaprosiło do współpracy Stowarzyszenie 

Pomocna Dłoń, Stowarzyszenie Santockie Winnice, koła gospodyń wiejskich z terenu 

gminy, a także inne grupy ludzi z poszczególnych sołectw. Dzięki zaangażowaniu 

bardzo wielu osób  przedsięwzięcie przyniosło oczekiwane rezultaty i zebrano aż 4,5 

tony śmieci.   

 

Sprzątanie Brzegów Warty 
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W roku 2021 CKiR w Santoku pozyskując środki z Fundacji Współpracy Polsko-

Niemieckiej zorganizowało tygodniowy plener malarski, którego efektem była 

poplenerowa wystawa. W plenerze uczestniczyły osoby dorosłe z Polski i z Niemiec 

oraz młodzież z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.  

Wzorem lat ubiegłych CKiR współpracowało z Klubem Sportowym „Kłodawka” 

organizując zajęcia dla dzieci w czasie wakacji oraz Turniej Tenisa Stołowego  

w Lipkach Wielkich. 

 

Turniej Tenisa Stołowego w Lipkach Wielkich 

Współpracując z Towarzystwem Przyjaciół Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- 

Wschodnich z inicjatywy radnego gminnego oraz członka towarzystwa CKiR 

zorganizowało biesiadę propagującą wiedzę o Lwowie i południowej części dawnych 

Kresów Wschodnich. Spotkanie było okazją do wspomnień, zdobycia wiedzy  

o działalności Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, 

poznania publikacji związanych z Kresami oraz smaków kresowych potraw. O klimat 

artystyczno-wokalny podczas biesiady zadbał zespół „Tyligentne Batiary”. 

 

 

Biesiada Kresowa
 



 Raport o stanie Gminy Santok za rok 2021      maj 2022 
 

105 

W roku 2021 Centrum Kultury i Rekreacji nawiązało współpracę ze Stowarzyszeniem 

Duende, któremu na podstawie umowy użyczenia udostępniło bazę lokalową do 

prowadzenia swojej aktywności. Głównym celem działalności stowarzyszenia jest 

prowadzenie warsztatów bębniarskich, co świetnie wpisuje się w klimat historyczny 

Santoka. Stowarzyszenie Duende przy koordynacji CKiR prowadziło warsztaty podczas 

obchodów Dni Grodu Santok w 2021 r., w czasie wakacji oraz przy obchodach 

Gminnego Dnia Seniora. 

 

Warsztaty bębniarskie 

3.7 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na rok 2021 

Nadrzędnym celem Programu było kreowanie i propagowanie modelu trzeźwego 

stylu życia, umożliwienie świadomego wyboru trzeźwego życia przez dzieci, młodzież 

i dorosłych, przerwanie procesu degradacji osób uzależnionych i ich rodzin oraz 

zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i innych używek. Cele główne i cele 

szczegółowe były zgodne z kierunkami działań określonymi w ustawie o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dostosowane są do lokalnych 

potrzeb. 

Działania profilaktyczne 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków  

a) Punkt Konsultacyjny - wsparcie certyfikowanego terapeuty uzależnień oraz 

doradcy rodzinnego. 
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2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą  

w rodzinie: 

1) Tydzień Przeciwdziałania Przemocy (15-19 listopada), 

2) spotkanie dot. programów społecznych – GKRPA w Santoku, Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Santoku, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz 

policja (styczeń), 

3) udostępnianie broszur i ulotki dla osób zainteresowanych, 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,  

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych 

zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących  

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych  

i socjoterapeutycznych 

1) Naturalnie profilaktycznie. Spotkanie 1. Ryby – warsztaty profilaktyczno - 

ekologiczne dla uczniów kl. 1-3 (październik), 

2) zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicach podwórkowych – dla rodziców  

i dzieci (wrzesień – grudzień), 

3) Profilaktyczna 1 Liga – rozgrywki sportowe dla dzieci i młodzieży z klubów 

sportowych, zakończone piknikiem rodzinnym (maj – lipiec), 

4) Janczewska Dziesiątka Bieg po zdrowie – namiot informacyjny GKRPA  

w Santoku (wrzesień), 

5) warsztaty dotyczące odbudowania relacji i wzmocnienia kompetencji 

społecznych skierowane do uczniów szkół podstawowych (październik – 

listopad), 

6) konkursy profilaktyczne - dla dzieci z gminnych przedszkoli „Nuda-nie dla 

nas!” (wrzesień) oraz II Konkurs profilaktyczny „Żyję zdrowo. Nie ulegam 

nałogom” dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (czerwiec), 

7) szkolenia dla członków GKRPA - Zasady, warunki i kontrola korzystania  

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – uregulowania prawne  

i zagadnienia praktyczne (wrzesień), 

8) zorganizowanie szkolenia dla sprzedawców i właścicieli sklepów 

sprzedających napoje alkoholowe -  Zasady, warunki i kontrola korzystania 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - uregulowania prawne  

i zagadnienia praktyczne (czerwiec), 

9) kolonia Aktywne wakacje w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu  

(5-11 lipca 2021 r.) wraz z realizacją programu profilaktycznego, 

10)  Biesiady senioralne połączone z edukacją seniorów w zakresie profilaktyki  

i bezpieczeństwa osób starszych – w 8 miejscowościach: Baranowice, 
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Czechów, Gralewo, Jastrzębnik, Lipki Wielkie, Płomykowo, Santok, Stare 

Polichno (lipiec - listopad), 

11)  gimnastyka dla seniorów wraz z działaniami profilaktycznymi – 

realizowana w 3 miejscowościach: Lipki Wielki, Czechów, Stare Polichno 

(listopad – grudzień), 

12)  pakiety edukacyjne dla seniorów dot. profilaktyki i bezpieczeństwa 

(grudzień), 

13)  rodzinny piknik dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Santoku i ich rodzin połączony z profilaktyką zdrowego i aktywnego 

spędzania czasu wolnego, szeroko rozumiana integracja osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin oraz pobudzeniem aktywności ruchowej  

i artystycznej (lipiec), 

14)  pogadanki profilaktyczne i rozmowy indywidualne prowadzone przez 

psychologa, policję, pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Santoku, 

15)  zajęcia profilaktyczne wraz z zajęciami sportowymi dla mieszkańców na 

siłowni w Santoku (listopad – grudzień), 

16)  „Wakacje Start! Odłóż Smartfona Znajdź Swoją Pasję!”:  

a) warsztaty muzyczno – teatralne (2 - 5 sierpnia),  

b) nauka gry w szachy (7 - 28 lipca),  

c) wakacyjne warsztaty fotograficzne (9-30 lipca),  

d) warsztaty edukacyjno – kulinarne (9 sierpnia)  

e) warsztaty malarskie (25-26 sierpnia), 

17)  Akcja ,,Trzeźwy weekend”:  

a) Rajd rowerowy (29 maja),  

b) Nordic Walking (26 czerwca),  

c) spływ kajakowy (1 sierpnia)  

d) Turniej tenisa stołowego (10 września), 

18)  Koncert ,,W OBJĘCIACH CZASU” (6 listopada), 

19)  Akcja „Męska brać” (listopad – grudzień).  

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych: 

1) działania GKRPA w Santoku mające na celu utworzenie grupy wsparcia dla 

osób uzależnionych,  

2) 2 placówki wsparcia dziennego Gralewianka w Gralewie i Polichnianka  

w Starym Polichnie, prowadzone w formie pracy podwórkowej (wrzesień – 

grudzień) – realizacja: Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Santok „Pomocna 

Dłoń” w Santoku, 
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3) Wolni od nałogów - zajęcia z rękodzieła jako alternatywa dla aktywnego 

wypełniania czasu wolnego, pozbawionego wszelkich używek, jak również 

nawiązania nowych relacji i znajomości – realizacja: Stowarzyszenie 

Przyjaciół Gminy Santok „Pomocna Dłoń” w Santoku, 

4) kampania „Smart, to znaczy mądrze! Uzależnienie, czy nawyk?” 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych  

w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi - nie było naruszeń dotyczących reklamy i promocji napojów 

alkoholowych, jak również nie było interwencji w związku z naruszeniem 

przepisów określonych w art. 15, tj. sprzedaż alkoholu osobom objętym 

zakazem sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

 

3.8 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Santok na 2021 

rok 

Założeniami Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok było 

prowadzenie zadań polegających na podnoszeniu poziomu wiedzy i świadomości 

mieszkańców Gminy Santok nt. zażywania narkotyków i innych środków 

psychoaktywnych, w tym tzw. dopalaczy, a w szczególności: 

ZADANIE 1 

Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  

i osób zagrożonych uzależnieniem poprzez: 

1. udzielanie osobom uzależnionym, zagrożonym uzależnieniem oraz ich 

rodzinom informacji w zakresie uzyskania specjalistycznej pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej, 

2. podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji działających na rzecz 

profilaktyki uzależnień w zakresie narkomanii, m.in. szkolenia, warsztaty, 

prelekcje, 

3. współpracę z podmiotami działającymi w zakresie profilaktyki i zapobiegania 

narkomanii,  

4. działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem uzależnienia od 

narkotyków i dopalaczy, 

5. prowadzenie edukacji publicznej i organizowanie szkoleń przedstawicieli 

różnych zawodów i instytucji w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii, 

zwłaszcza w zakresie wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących 

prawdopodobieństwo zażywania narkotyków. 
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W ramach tego zadania (Zadanie 1) udzielano informacji o formach i sposobie 

udzielania pomocy, m.in.: Punkt Konsultacyjny przy GKRPA w Santoku (wsparcie 

doradcy rodzinnego i specjalisty terapii uzależnień) oraz Herbatka u asystenta 

(wsparcie asystenta rodziny), przekazywano informator z danymi teleadresowymi 

instytucji pomocowych, przeprowadzono Tydzień Przeciwdziałania Przemocy. 

Współpracowano z placówkami oświatowymi na terenie Gminy Santok. 

ZADANIE 2 

Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują 

problemy narkomanii poprzez: 

1. podejmowanie działań w zakresie pomocy rodzinie, w której występują 

problemy narkomanii polegających na:  

1) pomocy dla rodziców dzieci zagrożonych uzależnieniem poprzez:  

a) informowanie o formach specjalistycznej pomocy psychologicznej  

i prawnej dzieci i młodzieży zażywającym narkotyki,                          

b) uświadamianie członkom rodzin zagrożeń wynikających z narkomanii,                  

2) dokonywanie diagnozy sytuacji w rodzinach w zakresie ewentualnego 

wystąpienia problemu narkomanii prowadzenie specjalistycznego 

poradnictwa prawnego, terapeutycznego psychologicznego dla rodzin,  

w których występują problemy narkomanii, 

2. działalność informacyjną skierowaną bezpośrednio do rodzin, w których 

występują problemy narkomanii, 

3. prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem uzależnienia od 

narkotyków i dopalaczy. 

W ramach tego zadania (Zadanie 2) podejmowane były działania z zakresu pomocy 

rodzinom, w których występują problemy narkomanii - pomoc dla rodziców dzieci 

zagrożonych uzależnieniem poprzez informowanie o formach specjalistycznej 

pomocy psychologicznej i prawnej udzielanej dzieciom i młodzieży zażywającym 

narkotyki oraz kierowanie do specjalistów, w tym do Punktu Konsultacyjnego GKRPA 

w Santoku (wsparcie doradcy rodzinnego i specjalisty terapii uzależnień) oraz udział  

w spotkaniach z asystentem rodziny w ramach działania Herbatka u asystenta. 

Zachęcano również do udziału w lokalnych akcjach czy kampaniach (m.in. Tydzień 

Przeciwdziałania Przemocy, „Smart, to znaczy mądrze! Uzależnienie, czy nawyk?”), 

oraz informowano o procedurach przyjmowania i rozpatrywania wniosków przez 

GKRPA czy zakładania Niebieskiej Karty. 

ZADANIE 3 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii poprzez: 
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1. wspieranie placówek oświatowych na terenie gminy w rozwijaniu działań 

profilaktycznych obejmujących problematykę narkomanii kierowanych do 

dzieci i młodzieży: 

1) organizowanie w szkołach olimpiad, turniejów, konkursów wiedzy, 

konkursów plastycznych o tematyce zagrożeń uzależnienia od narkotyków,                     

2) organizowanie w szkołach programów profilaktycznych, warsztatów oraz 

spektakli teatralnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii, 

3) udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych  

z profilaktyką antynarkotykową i rozwiązywaniem problemów społecznych  

związanych z uzależnieniami, 

4) prowadzenie publicznych debat nt. narkomanii z udziałem przedstawicieli 

gminy, nauczycieli, policji, rodziców, pedagogów, itp. 

2. prowadzenie programów profilaktycznych oraz zakup sprzętu sportowego do 

organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży stanowiących alternatywę wobec 

używania substancji psychoaktywnych, jak również osób starszych, w tym 

seniorów i osób niepełnosprawnych, 

3. realizację i zakup programów z profilaktyki narkomanii ukierunkowanych na 

działania edukacyjno-informacyjne realizowanych w środowisku szkolnym, 

4. zakup materiałów informacyjno – szkoleniowych do prowadzenia kampanii 

edukacyjnych, obejmujących problematykę narkomanii, organizację  

i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów czy seminariów podnoszących 

kwalifikacje zawodowe osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów narkotykowych, tj. m.in. nauczyciele, pracownicy 

jednostek samorządowych, organizacje pozarządowe, 

5. współorganizowanie z Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku, Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Santoku oraz innymi jednostkami, a także sołectwami 

imprez o charakterze profilaktycznym dla mieszkańców Gminy Santok. 

Zadanie 3 obejmowało m.in. organizację konkursu profilaktycznego "Żyję zdrowo. Nie 

ulegam nałogom" dla przedszkoli i szkół podstawowych o tematyce przeciwdziałania 

uzależnieniom. Zakupiono spektakle teatralne „Strach ma wielkie oczy”, „Mniam 

mniam”, „Włącz emocje” o tematyce profilaktycznej dla przedszkoli i szkół. W Klubach 

seniora były organizowane spotkania edukacyjne prowadzone przez m.in. policję. 

Zakupione zostały gadżety profilaktyczne. 

ZADANIE 4 

Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii poprzez: 
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1. wspieranie instytucji, których statutowa działalność skierowana jest na 

tworzenie warunków prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, seniorów  

i niepełnosprawnych, 

2. współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w obszarze przeciwdziałania 

patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień, 

3. organizację szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe osób realizujących 

zadania obejmujące problematykę narkomanii, w szczególności dla 

pracowników placówek oświatowych, kulturalnych, pracowników socjalnych, 

kuratorów sądowych, funkcjonariuszy policji, 

4. współpracę z mediami w sprawie propagowania szkodliwości narkotyków  

i dopalaczy. 

W ramach Zadania 4 wspierano działania na rzecz tworzenia warunków prawidłowego 

rozwoju dzieci i młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania 

wykluczeniom społecznym. Prowadzono również profilaktykę uzależnień poprzez 

organizację prelekcji, biesiad senioralnych oraz zajęcia sportowe we współpracy m.in. 

ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Santoku, Klubami seniora, 

Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Santok „Pomocna Dłoń”. 

Ponadto poprzez strony internetowe Urzędu Gminy Santok oraz Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Santoku, jak również portal społecznościowy Urzędu Gminy Santok 

przekazywane były informacje z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Opracowany 

został informator z danymi teleadresowymi instytucji pomocowych, który 

przekazywany był potrzebującym mieszkańców. Informacje pomocowe przekazywane 

są również przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Santoku. 

ZADANIE 5 

Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, dotkniętych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu 

socjalnego poprzez: 

1. prowadzenie działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od 

narkotyków mających na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności 

uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych  

w miejscu pracy i zamieszkania,          

2. współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie podejmowania działań 

mających na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu z wykorzystaniem 

pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Santoku na bieżąco udziela pomocy osobom 

uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, a także osobom dotkniętym ubóstwem 
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i wykluczeniem społecznym, m.in. poprzez kierowanie do Centrum Integracji 

Społecznej, udział w projekcie „Nowa droga - reintegracja społeczna i zawodowa  

w Gminie Santok”, kierowanie poprzez Punkt Konsultacyjny przy GKRPA  

w Santoku do specjalistów (wsparcie doradcy rodzinnego i specjalisty terapii 

uzależnień oraz Herbatka u asystenta wsparcie asystenta rodziny), zachęcanie do 

udziału w lokalnych akcjach czy kampaniach (m.in. biesiady senioralne, Tydzień 

Przeciwdziałania Przemocy, „Smart, to znaczy mądrze! Uzależnienie, czy nawyk?”), 

oraz poprzez informowanie o procedurach przyjmowania i rozpatrywania wniosków 

przez GKRPA czy zakładania Niebieskiej Karty. 

 

3.9 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok 

Program określa ogólne wytyczne do zapewnienia opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez wykazanie 

określonych celów oraz realizowanych zadań, z uwzględnieniem konkretnych 

jednostek współdziałających i współuczestniczących w ramach programu.  

Projekt programu przed jego uchwaleniem został pozytywnie zaopiniowany przez 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorzowie Wlkp., organizację społeczną, której 

statutowym celem jest ochrona zwierząt, jak również koła łowieckie działające na 

terenie naszej gminy.  

Cele Programu:  

1. zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy, 

2. ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych, 

3. opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 

Główne zadania priorytetowe realizowane w roku 2021 w ramach Programu: 

1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

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

3. odławianie bezdomnych zwierząt, 

4. obligatoryjna sterylizacja lub kastracja bezdomnych zwierząt przebywających               

w schronisku dla zwierząt, 

5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

6. poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych, 

7. usypianie ślepych miotów,  

8. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca i opieki dla 

zwierząt gospodarskich, 
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9. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt, 

10.  plan sterylizacji i kastracji zwierząt z terenu Gminy Santok. 

Program koordynuje Wójt Gminy Santok, a działania związane z jego realizacją w roku 

2021 przeprowadził Referat Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej przy pomocy: 

1. sołtysów sołectw na terenie gminy,  

2. organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy, których statutowym 

celem jest ochrona zwierząt, tj. Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, 

Oddział w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. Borowskiego 31, 

3. schroniska dla zwierząt, 

4. lecznicy dla zwierząt, 

5. zarządców obwodów łowieckich, działających na terenie Gminy Santok. 

Usługi wykonane w roku 2021, zgodnie z zawartymi umowami w celu realizacji 

programu, zostały sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Gminy Santok. 

Podmioty, które zostały wybrane w drodze zapytań ofertowych to: 

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

Schronisko dla zwierząt zapewniające opiekę bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy 

Santok poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych domowych dostarczanych do 

schroniska, celem zagwarantowania im bezterminowej opieki do czasu adopcji, 

zapewnienia im właściwych warunków bytowania w tym ich żywienie, opiekę 

weterynaryjną i właściwą pielęgnację, kastrację oraz sterylizację. 

Dane odnośnie psów przebywających w schronisku w roku 2021: 

 liczba psów przebywających w schronisku (stan na styczeń 2021 r.) – 26 

 liczba psów przebywających w schronisku (stan na grudzień 2021 r.) – 27, 

 liczba nowo wyłapanych psów do końca roku 2021 – 8, 

 liczba psów przekazanych do adopcji – 7, 

 zwroty z adopcji – 1, 

 liczba zgonów – 1; 

Poniesione koszty w roku 2021: 113 626,50 zł brutto. 

2. Prywatna Lecznica dla zwierząt Krzysztof Tymszan, ul. Śniadeckich 14  

w Gorzowie Wlkp.  

Zajmuje się świadczeniem usług w zakresie zapewnienia opieki weterynaryjnej nad 

zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt. 
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Poniesione koszty w roku 2021: 29 008,80 zł brutto 

 sterylizacje: 2 268,00 zł, 

 kastracje: 540,00 zł, 

 wyjazdy do kolizji przy udziale dzikich zwierząt i kotów wolno żyjących:  

26 200,80 zł 

W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich zostało zawarte 

porozumienie z gospodarstwem rolnym prowadzonym przez Kazimierza Antkowiaka 

z miejscowości Nowe Polichno 27, 66 – 431 Santok. Przedmiotem porozumienia było 

świadczenie usługi w zakresie nieodpłatnego czasowego zapewnienia miejsca dla 

bezdomnych zwierząt gospodarskich. 

W ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt gmina realizuje dokarmianie kotów wolno żyjących. W roku 

2021 zakupiono 56 kg suchej karmy, która została wydana społecznym opiekunom 

kotów w okresie jesienno-zimowym. Dokarmianiem objęto 35 kotów wolno żyjących. 

 

3.10 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Santok w roku 2021 

W ramach wypełnienia zadań i celów wskazanych w Programie usuwania azbestu  

i wyrobów azbestowych, Gmina Santok przystąpiła do realizacji przedsięwzięcia pn. 

„Usuwanie, transport i utylizacja azbestu z nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Santok w roku 2021”.  

Zadanie zostało przeprowadzone w ramach ogłoszonego przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Programu Priorytetowego 

pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających 

azbest na lata  2019 – 2023”. W wyniku przeprowadzonego przedsięwzięcia w roku 

2021 usunięto łącznie 102,38 Mg odpadów zawierających azbest. 

Wykonawcą zadania była firma REVOL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi przy  

ul. Senatorskiej 21/30-31, wyłoniona w trybie zapytania ofertowego. Prace w zakresie 

przedmiotowego Programu trwały od 27.07.2021 r. do 09.08.2021 r. 

Całkowity koszt poniesiony na realizację zadania w roku 2021 wyniósł 60 315,80 zł 

brutto. W ramach tego programu priorytetowego przedmiotowy wydatek podlegał 

refundacji w wymiarze 70% przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i stanowił kwotę w wysokości 42 221,06 zł, na 

podstawie zawartej umowy dotacyjnej nr D21596 z dnia 18.11.2021 r. 
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Odpady azbestowe zostały odpowiednio zabezpieczone przez ww. wykonawcę przed 

ich rozprzestrzenianiem w środowisku na skutek pylenia i przetransportowane 

bezpośrednio na składowiska odpadów FCC EKO Radomsko Spółka z o.o.  

ul. Narutowicza 5B, 97-500 Radomsko, miejsce prowadzenia działalności Młynisko 

Wieś w gminie Biała, 98-350 oraz ECO-POL Sp. z o.o. ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz, 

miejsce prowadzenia działalności Małociechowo w gminie Pruszcz, 86-120. 

Łącznie, w ciągu 7 lat trwania programu z terenu naszej gminy unieszkodliwionych 

zostało około 500 Mg wyrobów zawierających azbest. 

Według szacunków, na podstawie corocznie aktualizowanej inwentaryzacji – na 

terenie Gminy Santok pozostaje do unieszkodliwienia około 1 021,560 Mg tego typu 

wyrobów.  

W myśl obowiązującej delegacji prawnej ostateczny termin usunięcia azbestu został 

ustalony na koniec roku 2032. 

 

3.11 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Santok na lata 2020-2024 

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Santok uwzględnia 

zadania gminy nałożone ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. 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 swoim zakresem 

przede wszystkim prognozę dotyczącą wielkości i stanu technicznego lokali 

gminnych, analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji budynków i lokali, 

planowanie sprzedaży lokali, określa zasady polityki czynszowej (podwyżki), oraz 

sposób 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. 

Wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy Santok objęty wieloletnim programem wg 

stanu na dzień 31.12.2021 r. tworzą 41 lokale, w tym 2 lokale pod najem socjalny, 

zgodnie z poniższym zestawieniem: 

1. 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, 



 Raport o stanie Gminy Santok za rok 2021      maj 2022 
 

116 

 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. 

2. Janczewo – 4 lokale znajdują się w budynkach wybudowanych przed 1945 r.  

w tym: 

 2 lokale przejęte od Skarbu Państwa w latach 70-tych, 

 1 lokal przejęty od Agencji Nieruchomości Rolnych,  

 1 lokal przejęty z Państwowego Funduszu Ziemi. 

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

4. Stare Polichno – 1 lokal, znajduje się w budynku wybudowanym  w latach 70-

tych, przejęty od Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii. 

5. Lipki Wielkie – 13 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,  

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

likwidacji szkoły podstawowej, 

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

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

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

6. Mąkoszyce – 4 lokale znajdujące się w budynkach wybudowanych przed 1945 

r., lokale przejęte z Państwowego Funduszu Ziemi. 

7. Jastrzębnik – 6 lokali, w tym: 

 5 lokali (z czego 2 stanowią lokale pod najem socjalny), lokale znajdują się  

w budynku wybudowanym przed 1945 r., przejętym z Państwowego 

Funduszu Ziemi, 

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

w spadku od osób fizycznych. 

8. Gralewo 3 lokale 

 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, 

 2 lokale w budynku wybudowanym przed 1945 r. 
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Realizacja programu przewiduje - w pierwszej kolejności - usuwanie stanów 

awaryjnych zagrażających życiu i bezpieczeństwu mieszkańców. W ramach tego  

programu w 2021 r. zrealizowano następujące zadania: 

 wymiana i montaż pieca kaflowego na kwotę  2.998,00 zł 

 wymiana stolarki okiennej na kwotę 5.900,00 zł 

 przeglądy przewodów dymnych i wentylacyjnych na łączną kwotę  840,00 zł 

 modernizację instalacji elektrycznej z wymianą wewnętrznej linii zasilania wraz 

z pomiarami ochronnymi w lokalu komunalnym na łączną kwotę 11.388,48 zł 

 usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej w lokalach 

komunalnych na kwotę 2.890,00 zł 

W ramach ponoszonych kosztów utrzymania części wspólnych we wspólnotach 

mieszkaniowych, gmina na fundusz remontowy poniosła wydatki w wysokości 

9.397,44 zł 

Stawka bazowa czynszu za najem lokali komunalnych wynosi 3,00 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. 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. 9 umów z najemcami lokali mieszkalnych jest 

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

socjalnego.  

W roku 2021 sprzedano 2 lokale mieszkalne:  

 w miejscowości Czechów lokal sprzedany w drodze przetargu, 

 w miejscowości Lipki Wielkie dotychczasowemu najemcy, w trybie sprzedaży 

bezprzetargowej. 

 

3.12 Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”  

na lata 2019–2023 

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 jest 

programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych  

o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz organów prowadzących publiczne szkoły 

podstawowe w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Prawo oświatowe.  
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Realizacja świadczenia polegała głównie na prowadzeniu dożywiania dzieci  

i młodzieży w szkołach i przedszkolach w ramach programu „Posiłek w szkole  

i w domu”. 

W 2021 r. dożywianiem objęto 44 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Santok, na co 

wydatkowano kwotę 22.890,00 zł.  

Pomoc trafiała również do osób dorosłych, spełniających warunki otrzymania pomocy 

wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz o dochodach nieprzekraczających 

150% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. 

W ramach świadczenia - Zasiłek celowy w ramach programu „Posiłek w szkole  

i w domu”: 

 liczba rodzin objętych pomocą  - 111, 

 liczba świadczeń – 4259, 

 kwota - 157.846 zł. 

 

3.13 Lokalny zespół koordynujący realizację Narodowego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 

Zespół został powołany Zarządzeniem Nr XIV/2021 Wójta Gminy Santok z dnia 26 

lutego 2021 r. w sprawie powołania Lokalnego Zespołu Koordynującego realizację 

Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022. Zadaniem 

zespołu jest koordynacja realizacji programu oraz monitorowanie realizacji zadań 

dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych. 

1. Herbatka u asystenta – w zależności od wytycznych epidemiologicznych  

w zakresie COVID 19 stacjonarne lub telefoniczne poradnictwo rodzinne i/lub 

kryzysowe oraz wsparcie wychowawcze (autorski projekt Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Santoku). 

2. Janczewska Dziesiątka – Bieg po zdrowie – stoisko profilaktyczne dla dzieci  

i osób dorosłych (działanie GKRPA w Santoku, 26.09.2021 r.). 

3. Kolonia Aktywne wakacje – wypoczynek dla dzieci i młodzieży z Gminy Santok, 

podczas którego realizowane były działania profilaktyczne oraz 

przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym (działanie przy wsparciu GKRPA  

w Santoku, 05-11.07.2021 r.). 

4. Profilaktyczna 1 Liga - promocja zdrowia oraz aktywny i bezpieczny styl życia 

bez używek (działanie GKRPA w Santoku we współpracy z gminnymi klubami 

sportowymi). 

5. Utworzenie 2 placówek wsparcia dziennego „Gralewianka” w Gralewie  

i „Polichnianka” w Starym Polichnie wraz z programem animacyjnym  
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i socjoterapeutycznym (działanie GKRPA w Santoku, realizacja Stowarzyszenie 

Przyjaciół Gminy Santok „Pomocna Dłoń”, wrzesień – grudzień 2021 r.). 

6. Naturalnie profilaktycznie - warsztaty profilaktyczno – ekologiczne skierowane 

do uczniów kl. I- III szkół podstawowych (działanie GKRPA w Santoku). 

7. Tydzień Przeciwdziałania Przemocy (działanie Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Santoku, Zespołu Interdyscyplinarnego w Santoku, GKRPA w Santoku oraz 

policji, 15-19 listopada 2021 r.). 

8. Zajęcia profilaktyczne w Klubach seniora w Czechowie, Starym Polichnie  

i Lipkach Wielkich z zakresu profilaktyki uzależnień oraz bezpieczeństwa 

seniora. 

9. Pogadanki profilaktyczne dla uczestników Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Santoku. 

10.  Organizacja przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Santoku pikniku 

rodzinnego, połączonego z profilaktyką uzależnień (działanie GKRPA  

w Santoku). 

11.  Wolni od nałogów - zajęcia z rękodzieła jako alternatywa dla aktywnego 

wypełniania czasu wolnego, pozbawionego wszelkich używek (działanie GKRPA 

w Santoku, realizacja Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Santok „Pomocna 

Dłoń”). 

12.  Punkt Konsultacyjny przy GKRPA w Santoku – wsparcie doradcy rodzinnego 

oraz terapeuty uzależnień (działanie GKRPA w Santoku). 

13.  Akcja Trzeźwy weekend (działania Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku przy 

wsparciu GKRPA w Santoku). 

14.  Akcja „Odłóż smartfon! Znajdź swoją pasję” (działania Centrum Kultury  

i Rekreacji w Santoku przy wsparciu GKRPA w Santoku). 

15.  Pozyskanie środków na utworzenie dla podopiecznych ogrodu sensorycznego 

(działanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Santoku, finansowane ze 

środków PFRON). 

16. Warsztaty dotyczące odbudowania relacji i wzmocnienia kompetencji 

społecznych, których celem było odbudowanie relacji uczniowskich, 

wzmocnienie kompetencji społecznych oraz profilaktyka i przeciwdziałanie 

niepożądanym zachowaniom i uzależnieniom, skierowane do uczniów szkół 

podstawowych (działanie GKRPA w Santoku).  

17.  Kampania „Smart, to znaczy mądrze! Uzależnienie czy nawyk?” (działanie 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku i Zespołu Interdyscyplinarnego  

w Santoku). 

18.   Promocja poradnika „Przemoc - poradnik jak pomóc osobie bliskiej” 

(działanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku i Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Santoku). 
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19.  Biała Sobota – bezpłatne konsultacje medyczne: Janczewo (9.10.2021 r.) i Lipki 

Wielkie (27.11.2021 r.) (działanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku). 

20.  Ogólnopolski Dzień Opiekuna – docenienie pracy opiekunów osób zależnych 

(działanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku, 12.02.2021 r.).  

21.  Światowy Dzień Chorego – wizyta w domach osób zależnych, u których 

świadczone są usługi opiekuńcze (działanie Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Santoku). 

22.  Realizacja usług opiekuńczych w domu osób zależnych (działanie Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Santoku). 

23.  Kolportaż poradników „Jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu” 

(działanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku). 

24.  Koperta życia dla każdego mieszkańca 60+ - akcja skierowana do osób 

przewlekle chorych, starszych i samotnych polegająca na umieszczeniu  

w kopercie najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, 

alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych  

i umieszczenie jej w lodówce (działanie Gminy Santok i Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Santoku). 

25.  Jednodniowy wyjazd uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Santoku nad morze do Międzyzdrojów (działanie Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Santoku). 

26.  Zorganizowanie Jubileuszu 25-lecia działalności Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Santoku (działanie Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Santoku). 

 

3.14 Lokalny zespół koordynujący realizację Narodowego Programu Zdrowia 

na lata  2021-2025 

Zespół został powołany Zarządzeniem Nr XXVI/2021 Wójta Gminy Santok z dnia  

4 maja 2021 r. w sprawie powołania Lokalnego Zespołu Koordynującego realizację 

Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. 

Zadaniem zespołu jest koordynacja realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 

2021-2025 oraz monitorowanie realizacji zadań dotyczących promocji zdrowia,  

w tym profilaktyki nadwagi i otyłości, profilaktyki uzależnień, promocji zdrowia 

psychicznego, zdrowia środowiskowego i chorób zakaźnych oraz w zakresie wyzwań 

demograficznych. 

1. Profilaktyka nadwagi i otyłości: 

1) działania towarzyszące dla osób pobierających żywność FEAD (Program 

Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu 
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Pomocy Najbardziej Potrzebującym) tj. warsztaty z zakresu niemarnowania 

żywności wraz z rozmową edukacyjną w zakresie przeciwdziałania 

marnowaniu żywności i prawidłowego odżywiania, 

2) pogadanki połączone z treningiem kulinarnym dla uczestników 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Santoku, 

3) zajęcia sportowe dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Santoku wraz z elementami fizjoterapii, 

4) wprowadzenie do gminnych placówek oświatowych opracowanych przez 

dietetyka jadłospisów dostosowanych do potrzeb żywieniowych dzieci  

i młodzieży (wrzesień 2021 r.), 

5) nagranie płyt DVD z gimnastyką dla seniorów (autorski projekt Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Santoku), 

6) organizacja:   

a) II Konkursu profilaktycznego „Żyję zdrowo. Nie ulegam nałogom”, 

którego celem była promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie 

nadwadze i otyłości oraz propagowanie piłki siatkowej wśród uczniów 

szkół podstawowych. Konkurs skierowany do uczniów szkół 

podstawowych z terenu Gminy Santok (działanie GKRPA w Santoku), 

b) II Konkursu profilaktycznego „Żyję zdrowo. Nie ulegam nałogom. Nuda 

– nie dla nas!”, którego celem była promocja zdrowego stylu życia,  

w tym zapobieganie nadwadze i otyłości wśród dzieci przedszkolnych 

(działanie GKRPA w Santoku), 

7) Profilaktyczna 1 Liga - promocja zdrowia oraz aktywnego i bezpiecznego 

stylu życia bez używek (działanie GKRPA w Santoku). 

 

2. Profilaktyka uzależnień: 

1) Herbatka u asystenta – w zależności od wytycznych epidemiologicznych  

w zakresie COVID-19 stacjonarne lub telefoniczne poradnictwo rodzinne 

i/lub kryzysowe oraz wsparcie wychowawcze (autorski projekt Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Santoku), 

2) Janczewska Dziesiątka – Bieg po zdrowie – stoisko profilaktyczne dla dzieci  

i osób dorosłych (działanie GKRPA w Santoku, 26.09.2021 r.), 

3) Kolonia Aktywne wakacje – wypoczynek dla dzieci i młodzieży z Gminy 

Santok, podczas którego realizowane były działania profilaktyczne oraz 

przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym (działanie przy wsparciu GKRPA  

w Santoku, 5-11.07.2021 r.), 
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4) Profilaktyczna 1 Liga - promocja zdrowia oraz aktywny i bezpieczny styl 

życia bez używek (działanie GKRPA w Santoku we współpracy z gminnymi 

klubami sportowymi), 

5) Dom i rodzina – konkurs plastyczny, warsztaty edukacyjne dla uczestników 

świetlic oraz ich rodziców, nagranie audiobooka (projekt Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Santoku współfinansowany ramach realizacji Programu 

Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu 

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, wrzesień – grudzień 2021 

r.) 

6) Biesiady senioralne - Baranowice (13.08.2021 r.), Santok (5.09.2021 r.), 

Czechów (11.09.2021 r.), Lipki Wielkie (11.09.2021 r.), Jastrzębnik (22.10.2021 

r.), Gralewo (28.10.2021 r.), Płomykowo (6.11.2021 r.), Stare Polichno 

(12.11.2021 r.),  

7) utworzenie dwóch placówek wsparcia dziennego „Gralewianka” w Gralewie  

i „Polichnianka” w Starym Polichnie” wraz z programem animacyjnym  

i socjoterapeutycznym (działanie GKRPA w Santoku, realizacja 

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Santok „Pomocna Dłoń”, wrzesień – 

grudzień 2021 r.), 

8) Naturalnie profilaktycznie - warsztaty profilaktyczno – ekologiczne 

skierowane do uczniów kl. I- III szkół podstawowych (działanie GKRPA  

w Santoku), 

9) warsztaty dotyczące odbudowania relacji i wzmocnienia kompetencji 

społecznych, których celem było odbudowanie relacji uczniowskich, 

wzmocnienie kompetencji społecznych oraz profilaktyka i przeciwdziałanie 

niepożądanym zachowaniom i uzależnieniom, skierowane do uczniów szkół 

podstawowych (działanie GKRPA w Santoku), 

10)  Tydzień Przeciwdziałania Przemocy – (działanie Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Santoku, Zespołu Interdyscyplinarnego w Santoku, GKRPA  

w Santoku oraz policji, 15-19 listopada 2021 r.), 

11)  zajęcia profilaktyczne w Klubach seniora w Czechowie, Starym Polichnie  

i Lipkach Wielkich z zakresu profilaktyki uzależnień oraz bezpieczeństwa 

seniorów, 

12)  pogadanki profilaktyczne dla uczestników Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Santoku, 

13)  organizacja przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Santoku pikniku 

rodzinnego, połączonego z profilaktyką uzależnień (działanie GKRPA  

w Santoku), 

14)  Wolni od nałogów - zajęcia z rękodzieła jako alternatywa dla wypełniania 

czasu wolnego, pozbawionego wszelkich używek (działanie GKRPA  
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w Santoku, realizacja Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Santok „Pomocna 

Dłoń”), 

15)  Punkt Konsultacyjny przy GKRPA w Santoku – wsparcie doradcy rodzinnego 

oraz terapeuty uzależnień (działanie GKRPA w Santoku), 

16)  akcja Trzeźwy weekend (działania Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku 

przy wsparciu GKRPA w Santoku, maj-wrzesień 2021 r.), 

17)  akcja „Odłóż smartfon - znajdź swoją pasję” (działania Centrum Kultury  

i Rekreacji w Santoku przy wsparciu GKRPA w Santoku, lipiec – sierpień 2021 

r.).  

3. Promocja zdrowia psychicznego: 

1) na terenie Gminy Santok znajduje się Środowiskowy Dom Samopomocy 

typu A, B, D, który realizuje zadania z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia 

psychicznego. W 2021 r. były to m.in. pogadanki tematyczne, zajęcia 

promujące aktywne spędzanie czasu, dogoterapia, muzykoterapia, 

integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym, integracja 

międzypokoleniowa, wyjazdy do placówek kultury i sportu, wyjazdy nad 

jezioro, nad morze, do galerii handlowych w Gorzowie Wlkp., zajęcia 

cykliczne zajęcia sportowe z profesjonalnym trenerem i wsparcie 

psychologiczne. Działania obejmują również profilaktykę nadwagi i otyłości, 

profilaktykę uzależnień oraz szeroko rozumianego zdrowia. W roku 2021  

pozyskano środki na utworzenie ogrodu sensorycznego dla podopiecznych 

ŚDS (działanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Santoku, 

finansowane ze środków PFRON). Dnia 3.11.2021 r. zorganizowano 

uroczyste obchody Jubileuszu 25-lecia działalności Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Santoku (działanie Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Santoku), 

2) warsztaty dotyczące odbudowywania relacji i wzmocnienia kompetencji 

społecznych, których celem było odbudowanie relacji uczniowskich, 

wzmocnienie kompetencji społecznych oraz profilaktyka i przeciwdziałanie 

niepożądanym zachowaniom i uzależnieniom; warsztaty skierowane były do 

uczniów szkół podstawowych (działanie GKRPA w Santoku), 

3) Punkt Konsultacyjny przy GKRPA w Santoku – wsparcie doradcy rodzinnego 

oraz terapeuty uzależnień (działanie GKRPA w Santoku), 

4) Kampania „Smart, to znaczy mądrze! Uzależnienie czy nawyk?” (działanie 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku i Zespołu Interdyscyplinarnego  

w Santoku), 

5) promocja poradnika „Przemoc - poradnik jak pomóc osobie bliskiej” 

(działanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku i Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Santoku). 
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4. Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne 

1) przypominanie mieszkańcom o aktualnych zasadach i obostrzeniach 

dotyczących pandemii (informacje, ulotki), rozdawanie maseczek, promocja 

szczepień, dowożenie osób starszych i niepełnosprawnych do punktów 

szczepień przeciw COVID–19 (działanie Urzędu Gminy Santok, 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Santoku, Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Santoku oraz OSP), 

2) promocja aplikacji domowej opieki medycznej (działanie Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Santoku), 

3) promocja bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla wszystkich pełnoletnich 

(działanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku), 

4) Biała Sobota – bezpłatne konsultacje medyczne: Janczewo (9.10.2021 r.)  

i Lipki Wielkie (27.11.2021) (działanie Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Santoku), 

5) promocja programu Profilaktyka 40 PLUS (działanie Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Santoku), 

6) promocja programu profilaktyki raka szyjki macicy „Bo jesteś dla mnie 

ważna” – powiatowa akcja (działanie Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Santoku, 5.11.2021 r.),  

7) działania informacyjne w okresie mroźnych dni lub upałów, szczególnie 

skierowane do osób samotnych, chorych i niepełnosprawnych (działanie 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku), 

8) Ogólnopolski Dzień Opiekuna – docenienie pracy opiekunów osób 

zależnych (działanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku, 12.02.2021 r.),  

9) Światowy Dzień Chorego – wizyta w domach osób zależnych, u których 

świadczone są usługi opiekuńcze (działanie Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Santoku), 

10)  szkolenia dla opiekunów osób zależnych w zakresie opieki i pielęgnacji 

chorego oraz szkolenie z pierwszej pomocy (działanie Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Santoku), 

11)  realizacja usług opiekuńczych w domu osób zależnych (działanie Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Santoku), 

12)  kolportaż poradnika „Jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu” 

(działanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku), 

13)  Koperta życia dla każdego mieszkańca 60+ - akcja skierowana do osób 

przewlekle chorych, starszych i samotnych polegająca na zapisaniu 

najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, 

alergiach na leki, kontaktów do najbliższych, umieszczeniu koperty  

w lodówce i przyklejenie na lodówce naklejki informującej fakt znajdowania 
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się koperty w tym miejscu (działanie Gminy Santok i Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Santoku).  

5. Wyzwania demograficzne 

1) analiza danych statystycznych w zakresie demografii w Polsce. 
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4. GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

4.1 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.  

Na terenie Gminy Santok obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Santok 

nr XXVII/180/2005 z dnia 17 marca 2005 r. 

6 lutego 2019 r. podjęta została Uchwała Rady Gminy Santok o Nr V/48/2019  

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Santok. Granicę terenu objętego zmianą studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi granica 

administracyjna gminy Santok. 

 

4.2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to dokument opracowywany  

w oparciu o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

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

z tekstu, który jest treścią uchwały rady gminy oraz mapy, która ilustruje treść 

uchwały.  

Tab. 1. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Lp. 

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 

Santok 

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 

Santok 

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 

Santok 

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) 
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Lp. 

Data 

uchwalenia 

planu 

Nr uchwały, data 

Dziennik 

Urzędowy 

Województwa 

Lubuskiego  

Nazwa planu Miejscowość  Uwagi 

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 

Uchwała  

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 Gminy Santok 

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   

8. 27.04.2001 

Uchwała Nr 

XXIV/196/2001 

Rady Gminy 

Santok 

Dz.Urz.Woj.Lub.  

Nr 71 poz. 547  

z 2001 r. 

w sprawie zmian miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Santok 

w obrębie miejscowości 

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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Lp. 

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 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 

przestrzennego Gminy Santok 

dla terenu: w Wawrowie  

Gmina Santok woj. lubuskie  

nr ewid. dz. 151/1 i 203/12 

Warów   

14. 19.10.2006 

Uchwała  

Nr XLVI/290/06 

Rady Gminy 

Santok 

Dz.Urz.Woj.Lub.  

Nr 117 poz. 2169  

z 2006 r. 

w sprawie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Santok 

w 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  

w miejscowościach: Czechów, 

Janczewo, Górki 

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   
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Lp. 

Data 

uchwalenia 

planu 

Nr uchwały, data 

Dziennik 

Urzędowy 

Województwa 

Lubuskiego  

Nazwa planu Miejscowość  Uwagi 

20. 24.05.2012 

Uchwała  

Nr XX/145/12 

Rady Gminy 

Santok 

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 

Rady Gminy 

Santok 

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 
  

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   

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   
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Lp. 

Data 

uchwalenia 

planu 

Nr uchwały, data 

Dziennik 

Urzędowy 

Województwa 

Lubuskiego  

Nazwa planu Miejscowość  Uwagi 

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 nr ewid. gruntów 15 

Wawrów   

29 27.02.2019 

Uchwała  

Nr VI/59/2019 

Rady Gminy 

Santok 

Dz.U.Woj. Lub. 

poz. 1153  

z 10.04.2019 

w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla części 

działki nr 11/13, obręb 

Wawrów w Gminie Santok 

Wawrów 
 

30 27.03.2019 

Uchwała  

Nr VI/60/2019 

Rady Gminy 

Santok 

Dz.U.Woj. Lub. 

poz. 1154  

z 10.04.2019 

w sprawie 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. 

Janczewo 
 

31 30.10.2019 

Uchwała  

Nr XV/131/2019 

Rady Gminy 

Santok 

Dz. Urz. Woj. Lub. 

poz. 2934  

z 06.11.2019 r. 

w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Santok 

w obrębie ewidencyjnym 

Wawrów w rejonie ulicy 

Osiedle Bermudy 

Wawrów 
 

32 30.10.2019 

Uchwała  

Nr XV/132/2019 

Rady Gminy 

Santok 

Dz. Urz. Woj. Lub. 

poz. 2935  

z 06.11.2019 r. 

w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego obszaru 

położonego w Gminie Santok 

obręb Wawrów, dla działki  

o nr ewid. gruntów 126 

Wawrów 
 

33 25.11.2020 

Uchwała Nr 
XXVI/239/2020 

Rady Gminy 

Santok  

Dz. Urz. Woj. Lub 

poz. 97  

z 12.01.2021 r. 

w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego w Gminie 

Santok w miejscowościach: 

Stare Polichno, Santok, 

Wawrów i Janczewo 

Wawrów, 

Janczewo, 

Santok, Stare 

Polichno 

 

 

Powyższa tabela przedstawia wykaz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. Najczęściej tereny przeznaczane są pod zabudowę mieszkaniową. 

Obowiązujące plany miejscowe stanowią ok. 1827,79 ha co stanowi 10,9% 

powierzchni gminy. 
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Tab. 2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będące w trakcie 

opracowania. 

 

4.3 Ocena aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego 

Obowiązek oceny aktualności studium i planów miejscowych wynika z art. 32 ust. 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), 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”. 

Lp. Nazwa uchwały Nr uchwały 

1. 

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 Nr XXIX/214/2017 

Rady Gminy Santok  

z dnia 30.01.2017 r. 

2. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w Gminie Santok 

w miejscowościach Janczewo i Gralewo 

Uchwała Nr XXIX/282/2021  

Rady Gminy Santok  

z dnia 3.02.2021 r. 

3. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w Gminie Santok 

w miejscowości Płomykowo 

Uchwała Nr XXXII/317/2021  

Rady Gminy Santok  

z dnia 9.06.2021 r. 

4. 

W sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w Gminie Santok obszaru 

położonego powyżej terenu kolejowego w 

miejscowości Santok 

Uchwała Nr XXXIII/328/2021  

Rady Gminy Santok  

z dnia 30.06.2021 r. 



 Raport o stanie Gminy Santok za rok 2021      maj 2022 
 

132 

Ocena aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

przyjęta została w obecnej kadencji przez Radę Gminy uchwałą Nr XXX/294/2021  

z dnia 10.03.2021 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego w Gminie Santok.  

 

4.4 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 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

W roku 2021 wydano 125 decyzji o warunkach zabudowy 

 dla zabudowy związanej z mieszkalnictwem jednorodzinnym wydano 88 

decyzji,  

 dla zabudowy usługowej 5 decyzji,  

 dla farm fotowoltaicznych 9 decyzji (w tym ich przeniesienia i zmiany). 

Pozostałe decyzje dotyczą m.in. budowy infrastruktury technicznej, budowy obiektów 

i budynków związanych z zabudową zagrodową, odmawiające ustalenia warunków 

zabudowy. 

W 2021 r. wydane zostały 33 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego.  

Decyzje o warunkach zabudowy wydawane były głównie w miejscowościach Wawrów, 

Gralewo i Santok. 
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5. REALIZACJA INWESTYCJI 

5.1 Drogi, place rekreacyjne i obiekty sportowe 

Obiekty kubaturowe: 

1) Budowa sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  

w Janczewie – Etap I. 

2) Przebudowa i remont pomieszczenia kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej 

w Janczewie. 

3) Przebudowa sali wiejskiej w Jastrzębniku – Etap I, wymiana pokrycia 

dachowego.  

4) Przebudowa sali wiejskiej w Płomykowie. 

5) Wykonanie centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotłowni w budynku 

Zespołu Szkół w Santoku. 

6) Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wymianą kotłowni  

w budynku Ośrodka Zdrowia oraz budynku wielorodzinnym w Lipkach 

Wielkich. 

 

 

Przebudowa sali wiejskiej w Płomykowie 
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Lp. Inwestycja 
Nakłady zł 

brutto w 2021 

Rok 

zakończenia 

inwestycji 

1 
Budowa sali gimnastycznej wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną w Janczewie – Etap I 
692 538,45 2021 

2 
Przebudowa i remont pomieszczenia kotłowni  

w budynku Szkoły Podstawowej w Janczewie 
168 879,72 2021 

3 
Przebudowa sali wiejskiej w Jastrzębniku – Etap I, 

wymiana pokrycia dachowego 
489 298,56 2021 

4 Przebudowa sali wiejskiej w Płomykowie 123 562,20 2022 

5 
Wykonanie centralnego ogrzewania wraz z wymianą 

kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Santoku 
501 076,17 2021 

6 

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz  

z wymianą kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia 

oraz budynku wielorodzinnym w Lipkach Wielkich 

327 736,97 2021 

 ŁĄCZNIE 2 303 092,07 
 

 

5.2 Oświetlenie ulic, placów i dróg 

W roku 2021 Gmina Santok zamontowała 6 nowych słupów ulicznych 

oświetleniowych z oprawami oraz oświetlenie wiaty w miejscowości Jastrzębnik. Do 

parku w Janczewie zostało zakupionych 16 lamp parkowych. Zakup i wymiana 

dotychczasowego oświetlenia realizowana jest w celu poprawy bezpieczeństwa  

i komfortu mieszkańców. Łączny koszt rozbudowy oświetlenia w roku 2021 wyniósł 

149 460,49 zł brutto. 

Lp. Inwestycja 

Ilość 

punktów 

świetlnych 

Nakłady  

zł brutto 

Rok 

zakończenia 

inwestycji 

1 

Przebudowa drogi gminnej polegająca 

na budowie sieci elektroenergetycznej 

nn-0,4 kV oświetlenia drogowego  

w miejscowości Płomykowo 

2 13 899,00 2021 

2 

Przebudowa drogi powiatowej 

polegająca na budowie sieci 

elektroenergetycznej nn-0,4 kV 

oświetlenia drogowego w miejscowości 

Lipki Wielkie ul. Spokojna 

3 22 509,00 2021 
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3 

Przebudowa drogi powiatowej 

polegająca na budowie sieci 

elektroenergetycznej nn-0,4 kV 

oświetlenia drogowego  

w miejscowości Mąkoszyce 

1 14 046,60 2021 

4 

Wykonaniu przyłącza elektrycznego  

0,4 kV + instalacja elektryczna 

zasilająca wiatę w miejscowości 

Jastrzębnik 

1 12.311,27 2021 

5 

Zakup oświetlenia parkowego  

w ramach zadania: Zagospodarowanie 

centralnego parku wiejskiego „Pod 

Platanem” w miejscowości Janczewo 

16 28 693,64 2021 

 ŁĄCZNIE 23 91 459,51 
 

 

5.3 Inwestycje drogowe 

Lp. Inwestycja 
Nakłady w zł 

brutto 

Rok zakończenia 

inwestycji 

1. 
Budowa drogi wewnętrznej dz. ew. nr 18 i 36 

w miejscowości Santok 
243 934,43 2021 

2. 
Wykonano projekt przebudowy drogi gminnej 

dz. nr 61 w miejscowości Górki 
16 220,00 2021 

3. 

Nabyto nieruchomość dz. nr 619/4  

z przeznaczeniem na drogę dojazdową  

do promenady w Santoku 

41 651,40 2021 

4. 
Wykonano projekt przebudowy drogi gminnej 

nr 004626F(ul. Wodna) w Starym Polichnie 
19 803,00 2021 

5. 

Wykonano dokumentację techniczną  

na przebudowę parkingu przy kościele  

w Starym Polichnie dz. ew. nr 274 i 275 

19 803,00 2021 

6. 

Wykonano dokumentację projektowo – 

kosztorysową dla zadania: Przebudowa dróg 

wewnętrznych w Santoku  dz. nr ew. 324  

i 156/11(ul. Gorzowska) oraz działka  

nr ew. 651 

44 280,00 2021 

 
RAZEM: 385 691,83 
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5.4 Pozostałe inwestycje 

Lp. Inwestycja 
Nakłady zł  

(brutto) 

Rok 

zakończenia 

inwestycji 

1 
Wyposażenie sali gimnastycznej przy SP  

w Janczewie w sprzęt sportowy 
69 226,86 2021 

2 

Wykonanie ogrodzenia za halą sportową przy  

Szkole Podstawowej w Janczewie oraz przestawienie 

ogrodzenia z przodu przy wjeździe do szkoły 

32 737,68 2021 

3 
Budowa zbiornika bezodpływowego o pojemności  

do 10 m3 przy OSP w Lipkach Wielkich 
37 085,00 2021 

4 
Zagospodarowanie terenu grodziska  

w miejscowości  Santok 
83.000,00 2021 

5 
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 

dla OSP Santocko-Gralewskiej 
848 700,00 2021 

6 
Zakup i dostawa 9-cio osobowego samochodu  

dla niepełnosprawnych dla Gminy Santok 
159 516,50 2021 

 ŁĄCZNIE 1 230 266,04 
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6. FUNDUSZ SOŁECKI W 2021 R. 

Baranowice 

Lp. Nazwa zadania Koszt zadania Zrealizowano Zostało 

1 
Zakup zestawów 

piknikowych 
8 000,00 5 750,00 2 250,00 

2 
Wykaszanie terenu 

rekreacyjno – sportowego 
1 500,00 1 296,00 204,00 

3 

Opracowanie dokumentacji 

projektowej na 

doposażenie placu 

rekreacyjnego 

5 463,46 4 500,00 963,46 

 Razem 14 963,46 11 546,00 3 417,46 

 

 

Baranowice - Wykaszanie terenu rekreacyjno–sportowego 
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Czechów 

Lp. Nazwa zadania Koszt zadania Zrealizowano Zostało 

1 Budowa placu zabaw 35 150,01 34 198,29* 951,72 

 Razem 35 150,01 34 198,29 951,72 

* Całkowity koszt zadania wyniósł 112 000,11 PLN. Kwota 34 198,29 PLN została 

wydatkowana w roku 2021, pozostała kwota 77 801,82 PLN zostanie wydatkowana  

w roku 2022. 

 

 

Czechów - Budowa placu zabaw 
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Gralewo 

Lp. Nazwa zadania Koszt zadania Zrealizowano Zostało 

1 
Zakup i montaż klimatyzacji 

w sali wiejskiej 
21 771,00 21 771,00 0,00 

2 

Przygotowanie 

dokumentacji projektowej 

na budowę oświetlenia w 

okolicy cmentarza 

5 000,00 5 000,00 0,00 

3 
Uporządkowanie terenu 

parku 
8 680,17 8 680,17 0,00 

4 

Doposażenie sali wiejskiej - 

zakup 3 regałów oraz  

2 par drzwi bez ościeżnicy 

1 100,00 1 009,12 90,88 

5 Integracja mieszkańców 3 500,00 3 500,00 0,00 

6 

Zajęcia ruchowo – 

integracyjne dla dzieci  

z miejscowości Gralewo 

1 000,00 1 000,00 0,00 

7 

Przeniesienie instalacji 

elektrycznej w budynku sali 

wiejskiej 

3 209,69 3 209,69 0,00 

8 Zakup mebli ogrodowych 2 746,99  2 633,43 113,56 

 Razem 47 007,85 46 803,41 204,44 

 

 

Gralewo - Uporządkowanie terenu parku 
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Górki 

Lp. Nazwa zadania Koszt zadania Zrealizowano Zostało 

1 Integracja mieszkańców 2 410,00 2 404,95 5,05 

2 Upiększanie sołectwa 1 000,00 884,05 115,95 

3 

Opracowanie dokumentacji 

projektowej na 

zagospodarowanie przestrzenne 

placu rekreacyjnego 

12 682,78 12 682,00 0,78 

 Razem 16 092,78 15 971,00 121,78 

 

 

Górki - Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie przestrzenne placu rekreacyjnego 
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Janczewo 

Lp. Nazwa zadania Koszt zadania Zrealizowano Zostało 

1 

Zakup oraz montaż 20 siedzisk 

stadionowych na boisko klubu 

sportowego „Iskra” 

12 000,00 11 643,80 356,20 

2 
Dalsze prace rewitalizacyjne  

w parku wiejskim 
28 900,00 28 900,00 0,00 

3 
Dbanie o wizerunek  

i pielęgnację wsi 
2 000,00 2 280,80* 0,00 

4 

Organizacja imprez sportowo-

rekreacyjnych promujących wieś 

Janczewo i Gminę Santok 

4 000,00 526,15 3 473,85 

5 
Zakup domeny strony 

internetowej Janczewo.com 
154,90 148,83 6,07 

 Razem 47 054,90 43 499,58 3 836,12 

*Całkowity koszt zadania wyniósł 2 280,80 PLN. Różnica (kwota 280,80 PLN) została pokryta  

z budżetu gminy 

 

Zakup oraz montaż 20 siedzisk stadionowych na boisko klubu sportowego „Iskra” 
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Jastrzębnik 

Lp. Nazwa zadania Koszt zadania Zrealizowano Zostało 

1 Zakup 4  ławostołów 3 000,00 2 995,98 4,02 

2 

Zakup lodówki wolnostojącej 

na zaplecze kuchenne przy 

sali wiejskiej 

4 500,00 4 199,00 301,00 

3 
Organizacja imprez 

integracyjnych 
1 045,39 974,15 71,24 

4 

Wykonanie przyłącza 

elektrycznego zasilającego 

wiatę 

11 500,00 11 876,00* 0,00 

 Razem 20 045,39 20 045,13 376,26 

*Całkowity koszt zadania wyniósł 11 876,00 PLN. Różnica (kwota 376,00 PLN) została pokryta 

z budżetu gminy 

 

Jastrzębnik – sala wiejska 
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Lipki Małe 

Lp. Nazwa zadania Koszt zadania Zrealizowano Zostało 

1 
Zakup paliwa  

i serwis kosy spalinowej 
400,00 400,00 0,00 

2 

Modernizacja wiaty wiejskiej, 

zakup impregnatu,  

pędzli i folii 

400,00 333,67 66,33 

3 

Wykonanie ekspertyzy 

dendrologicznej oraz 

opracowanie planu 

pielęgnacyjno-ochronnych  

dla pomnikowego dębu 

1 500,00 1 550,00* 0,00 

4 

Projekt oraz montaż punktów 

świetlnych do posesji  

nr 6,10,11. 

9 699,00 0,00 9 699,00 

 Razem 11 999,00 2 283,67 9 765,33 

*Całkowity koszt zadania wyniósł 1 550,00 PLN. Różnica (kwota 50,00 PLN) została pokryta  

z budżetu gminy 

 

Lipki Małe - Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej oraz opracowanie placu pielęgnacyjno-ochronnych  

dla pomnikowego dębu 
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Lipki Wielkie 

Lp. Nazwa zadania Koszt zadania Zrealizowano Zostało 

1 

Modernizacja, 

zagospodarowanie 

placów zabaw  

wraz z projektem 

10 000,00 11 150,69*
 

0,00 

2 

Zagospodarowanie placu 

przy budynkach 

kolejowych  

przy ulicy Szosowej 

2 000,00 0,00 2 000,00 

3 
Spotkania integracyjne 

mieszkańców 
6 000,00 5 366,47 633,53 

4 
Utrzymanie terenów 

zieleni 
5 500,00 5 113,97 386,03 

5 
Montaż oświetlenia 

ulicznego 
20 000,00 22 509,00*

2 
0,00 

6 

Rozbudowa systemu 

nawadniania na boisku 

sportowym 

3 000,00 3 049,02*
3 

0,00 

7 
Udział sołectwa w 

uroczystościach gminnych 
554,90 0,00 554,90 

 Razem 47 054,90 47 189,15 3 574,46 

*Całkowity koszt zadania wyniósł 11 150,69 PLN. Różnica (kwota 1 150,69 PLN) została 

pokryta z budżetu gminy 

*2 Całkowity koszt zadania wyniósł 22 509,00 PLN. Różnica (kwota 2 509,00 PLN) została 

pokryta z budżetu gminy. 

*3 Całkowity koszt zadania wyniósł 3 049,02 PLN. Różnica (kwota 49,02 PLN) została pokryta   

z budżetu gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lipki Wielkie - Modernizacja, zagospodarowanie placów zabaw wraz z projektem 
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Ludzisławice 

Lp. Nazwa zadania Koszt zadania Zrealizowano Zostało 

1 
Paliwo, oleje,  

żyłka do kosiarki 
500,00 404,97 95,03 

2 Pracownik do kosiarki 1 000,00 0,00 1 000,00 

3 Imprezy okolicznościowe 3 000,00 2 999,81 0,19 

4 

Remont sali, kuchni, łazienek 

i pozostałych pomieszczeń  

w sali wiejskiej 

16 110,05 16 000,00 110,05 

 Razem 20 610,05 19 404,78 1 205,27 

 

 

 

Ludzisławice - Remont sali, kuchni, łazienek i pozostałych pomieszczeń w sali wiejskiej 
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Mąkoszyce 

Lp. Nazwa zadania Koszt zadania Zrealizowano Zostało 

1 Doświetlenie wsi 11 716,67 14 046,60* 0,00 

 Razem 11 716,67 14 046,60* 0,00 

* Całkowity koszt zadania wyniósł 14 046,60 PLN. Różnica (kwota 2 329,93 PLN) została 

pokryta z budżetu gminy. 

 

 

Mąkoszyce - Doświetlenie wsi 
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Nowe Polichno 

Lp. Nazwa zadania Koszt zadania Zrealizowano Zostało 

1 Imprezy okolicznościowe 2 000,00 1 999,96 0,04 

2 Utrzymanie zieleni 1 000,00 0,00 1 000,00 

3 
Wymiana instalacji 

elektrycznej w sali wiejskiej 
13 469,22 15 233,85* 0,00 

 Razem 16 469,22 17 232,85 1 000,04 

* Całkowity koszt zadania wyniósł 15 233,85 PLN. Różnica (kwota 1 764,63  PLN) została 

pokryta z budżetu gminy. 

Płomykowo 

Lp. Nazwa zadania Koszt zadania Zrealizowano Zostało 

1 
Wykonanie i montaż tablicy 

informacyjnej 
3 020,00 3 020,00 0,00 

2 Montaż serca na nakrętki 2450,00 2 450,00 0,00 

3 

Montaż wraz z instalacją 

dwóch lamp 

oświetleniowych 

13 530,00 13 899,00* 0,00 

 Razem: 19 000,00 19 369,00 0,00 

* Całkowity koszt zadania wynosił 13 899,00 PLN. Kwota 369,00 PLN została uzupełniona  

z budżetu gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                          Płomykowo – serce                                                       Płomykowo - Montaż wraz z instalacją    

                                                                                                                         dwóch lamp oświetleniowych 
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Santok 

Lp. Nazwa zadania Koszt zadania Zrealizowano Zostało 

1 
Utrzymanie zieleni na terenie 

sołectwa 
8 000,00 4 285,42 3 714,58 

2 
Integracja mieszkańców 

sołectwa 
6 000,00 6 000,00 0,00 

3 
Zakup materiałów do robienia 

wieńca 
1 000,00 572,78 427,22 

4 
Zakup wyposażenia na plac 

zabaw 
32 054,90 32 054,90 0,00 

 Razem: 47 054,90 4 2913,10 4 141,80 

 

 

 

Santok - Zakup wyposażenia na plac zabaw 
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Stare Polichno 

Lp. Nazwa zadania Koszt zadania Zrealizowano Zostało 

1 Integracja mieszkańców 5 000,00 5 213,91*
 

0,00 

2 Utrzymanie czystości 8 000,00 7 911,21 88,79 

3 
Zakup materiałów do wykonania 

kosza na nakrętki 
1 000,00 945,68 54,32 

4 

Wykonanie dokumentacji 

projektowej z zakresie 

zagospodarowania 

przestrzennego w sołectwie 

24 349,08 13 530,00 10 819,08 

5 

Promocja gminy w tym udział 

sołectwa w uroczystościach 

powiatowych i innych 

2 000,00 1 988,00 12,00 

6 
Zakup bramy oraz potrzebnych 

akcesoriów do jej zamontowania 
3 000,00 2 965,41 34,59 

7 Zakup ławek drewnianych 2 000,00 1 981,71 18,29 

8 Zakup śmietników 1 000,00 1 099,07*
2
 0,00 

9 Darowizna 500,00 240,78 259,22 

 Razem 46 849,08 35 875,77 11 286,29 

*Całkowity koszt zadania wyniósł 5 213,91 PLN. Różnica (kwota 213,91 PLN) została pokryta  

z budżetu gminy. 

*2Całkowity koszt zadania wyniósł 1 099,07 PLN. Różnica (kwota 99,07 PLN) została pokryta  

z budżetu gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stare Polichno - Zakup ławek drewnianych                         Stare Polichno - Zakup materiałów do wykonania kosza  

                                                                                                                                na nakrętki 
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Wawrów 

Lp. Nazwa zadania Koszt zadania Zrealizowano Zostało 

1 
Ogrodzenie i doposażenie placu 

zabaw 
18 228,77 18 085,60 143,17 

2 Integracja mieszkańców 5 000,00 5 000,00 0,00 

3 
Pielęgnacja wsi – koszenie  

i nasadzenia 
7 097,13 7 097,13 0,00 

4 
Zakup betonowego stołu  

do ping-ponga 
3 679,00 3 679,00 0,00 

5 Koło Gospodyń Wiejskich 2 000,00 2 000,00 0,00 

6 
Zakup serca na nakrętki 

plastikowe 
1 950,00 1 950,00 0,00 

7 
Naprawa boksów na stadionie 

piłkarskim 
6 100,00 6 100,00 0,00 

8 
Zakup pralki przemysłowej  

do remizy 
3 000,00 3 000,00 0,00 

 Razem: 47 054,90 46 911,73 143,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawrów - Naprawa boksów na stadionie piłkarskim 

 

 

 

 

    Wawrów - Zakup serca na nakrętki plastikowe 
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7. GOSPODARKA KOMUNALNA I NIERUCHOMOŚCIAMI 

STAN MIENIA KOMUNALNEGO 

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności (stan na dzień 31 

grudnia 2021 r.) 

1. Grunty ogółem – 553 ha, w tym: 

1) Użytki rolne: 244 ha, 

2) Lasy: 5 ha, 

3) Grunty zabudowane i zurbanizowane: 296 ha, w tym drogi 236 ha, 

4) Pozostałe: 8 ha. 

2. Drogi kategorii gminnej – 86 km. 

3. Obiekty oświatowe: 

1) Szkoła Podstawowa w Santoku, ul. Gralewska 9, 

2) Szkoła Podstawowa w Lipkach Wielkich, ul. Nowa 16, 

3) Szkoła Podstawowa w Wawrowie, Wawrów 47B, 

4) Szkoła Podstawowa w Janczewie, Janczewo, ul. Główna 59, 

5) Gminne Przedszkole w Santoku, ul. Gorzowska 19, 

6) Gminne Przedszkole w Wawrowie, Wawrów 46, 

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

4. Obiekty kulturalne: 

1) Sala wiejska w Wawrowie, Wawrów 88F, 

2) Sala wiejska w Janczewie, ul. Wiejska 7, 

3) Sala wiejska w Gralewie, Gralewo 48A, 

4) Sala wiejska w Płomykowie, Płomykowo 16A, 

5) Sala wiejska w Czechowie, ul. Kalinowa 34, 

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

7) Sala wiejska w Nowym Polichnie, Nowe Polichno 7, 

8) Sala wiejska w Ludzisławicach, Ludzisławice 26A, 

9) Sala wiejska w Lipkach Wielkich, Biblioteka, ul. Szosowa 72, 

10)  Sala wiejska w Jastrzębniku, Jastrzębnik 36, 

11)  Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku, ul. Gorzowska 37, 

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

5. Lokale komunalne w miejscowościach: 

1) Wawrów – 9 lokali, 

2) Janczewo – 4 lokale, 

3) Santok – 1 lokal, 

4) Stare Polichno – 1 lokal, 

5) Lipki Wielkie – 13 lokali, 
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6) Mąkoszyce – 4 lokale, 

7) Jastrzębnik – 6 lokali, w tym 2 socjalne, 

8) Gralewo - 3 lokale. 

6. Lokale użytkowe w miejscowościach: 

1) Ośrodek Zdrowia w Santoku – 3 lokale, 

2) Ośrodek Zdrowia w Lipkach Wielkich – 2 lokale, 

3) Stare Polichno – 1 lokal, 

4) Janczewo – 1 lokal, 

5) Santok – 2 lokale. 

7. Obiekty OSP: 

1) Wawrów 47A, 

2) Janczewo, ul. Parkowa 8, 

3) Gralewo 48A, 

4) Santok, ul. Szkolna 6A, 

5) Stare Polichno, ul. Zielona 6, 

6) Ludzisławice 26A, 

7) Lipki Wielkie, ul. Lubelska 10, 

8) Czechów, ul. Kalinowa 33, 

9) Jastrzębnik 17. 

8. Obiekty służby zdrowia 

1) Ośrodek Zdrowia w Santoku, ul. Gorzowska 43, 

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

9. Obiekty użyteczności publicznej: 

1) Muzeum Grodu Santok, ul. Wodna 2A, 

2) Budynek Urzędu Gminy, ul. Gorzowska 59. 

10. Obiekty sportowe 

1) Szatnia sportowa i boisko w Gralewie, 

2) Szatnia sportowa i boisko w Lipkach Wielkich, 

3) Szatnia sportowa, boisko sportowe, boisko Orlik, stadion żużlowy  

w Wawrowie, 

4) Szatnia sportowa i boisko w Starym Polichnie, 

5) Szatnia sportowa i boisko w Janczewie, 

6) Zespół boisk rekreacyjnych w Gralewie, 

7) Marina Santok. 

11. Zbiorcza sieć wodociągowa – 138 km 

12. Zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej – 63 km 

13. Punkty poboru wody: 

1) Płomykowo, 
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2) Ludzisławice. 

14. Oczyszczalnia ścieków w Lipkach Wielkich 

 

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych oraz o ich 

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 31.12.2021 r. 

Lubuski Bank Spółdzielczy 6 500,00 zł 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Warszawa 100,00 zł 

PWiK Gorzów Wlkp. 5 238 500,00 zł 

Gorzowski Ośrodek Technologiczny 5 000,00 zł 

 

III. Obrót nieruchomościami 

W okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Gmina Santok na realizację zadań własnych 

gminy nabyła odpłatnie od osób fizycznych dwie nieruchomości położone  

w miejscowości Santok (o łącznej powierzchni 0,8291 ha). 

W analizowanym okresie zbyto z zasobu: 

• w trybie przetargu - 8 nieruchomości, 

• w trybie bezprzetargowym - 1 nieruchomość, 

• dokonano zamiany 1 nieruchomości. 
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Tabela przedstawia obrót nieruchomościami w roku 2021. 

Lp. Miejscowość 

Rodzaj zbywanej/nabywanej 

nieruchomości 

Udział 

Forma zbycia 

 

Forma nabycia 

Cena sprzedaży 

w zł 

Lokal 

mieszkalny/ 

użytkowy 

o pow. m
2 

Nr działki 

Pow. 

działki 

w m
2
 

1 3 4 5 6 8 10 13 

1. Lipki Małe - 53/7 1210 - 
przetarg 

nieograniczony 

24.480,00 zł + 

podatek VAT 23% 

= 30.110,40 

2. Lipki Wielkie 
65,62 (lokal 

mieszkalny) 
224/2 1700 38/100 

sprzedaż 

bezprzetargowa 

na rzecz 

najemcy 

28.462,50 zł  

(I wpłata 5.062,50 

zł + 9 rat po 

2.600,00 zł) 

3. Janczewo - 

 

101/9 wraz  

z udziałem  

w dz. 101/11 

(droga 

wewnętrzna) 

 

 

1011 

 

1/9 w dz. 

nr 101/11 

przetarg 

nieograniczony 

 

61.310,00 zł + 

podatek VAT 23% 

= 75.411,30 zł 

4. Lipki Wielkie - 176/3 2130 - 
przetarg 

nieograniczony 
40.400,00 zł 

5. Santok - 111/9 391 - 
przetarg 

ograniczony 
4.545,00 zł 

6. Janczewo - 160/3 1104 - 
przetarg 

nieograniczony 

71.000,00 zł + 

podatek VAT 23% 

= 87.330,00 zł 

7. Janczewo - 101/8 1003 - 
przetarg 

nieograniczony 

60.802,00 zł + 

podatek VAT 23% 

= 74.786,46 zł 

8. Santok - 619/4 434 - 

odpłatne 

nabycie przez 

Gminę Santok 

40.000,00 zł 

9. Janczewo - 

101/4 wraz  

z udziałem  

w dz. nr 

101/11 

(droga 

wewnętrzna) 

1007 
1/9 w dz. 

nr 101/11 

przetarg 

nieograniczony 

61.105,00 zł + 

podatek VAT 23% 

= 75.159,15 zł 
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IV. Gospodarka komunalna 

1. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Santoku (GZUK) swoją działalność 

rozpoczął w styczniu 2021 r. Jako administrator sieci wodociągowo-

kanalizacyjnej obsługuje około 2700 mieszkańców korzystających z ujęcia 

wody w Ludzisławicach tj. miejscowości: Stare Polichno, Nowe Polichno, 

Ludzisławice, Lipki Wielkie, Mąkoszyce i Jastrzębnik.  

GZUK w Santoku zajmuje się również innymi zadaniami na terenie całej Gminy 

Santok. Głównym celem GZUK jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie 

potrzeb mieszkańców gminy w zakresie: 

1) zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, w tym zarządzania sieciami 

wodociągowymi i kanalizacyjnymi oraz oczyszczalniami ścieków i stacjami 

uzdatniania wody,  

2) utrzymania dróg, ulic, mostów i placów, organizacji ruchu drogowego, 

3) pielęgnacji zieleni gminnej i zadrzewień, 

4) nadzoru i organizacji pracy osób: 

 kierowanych przez sądy do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej 

pracy na cele społeczne,  

 uczestników Centrum Integracji Społecznej,  

 osadzonych wykonujących prace na rzecz gminy na podstawie umowy  

z Zakładem Karnym, zatrudnionych na podstawie umów zlecenie, prac 

interwencyjnych, robót publicznych itp. 

 

2. Liczba odbiorców GZUK z podpisanymi umowami na świadczenie usług  

w zakresie: 

1) dostarczanie wody – 499 umów,  

2) dostarczanie wody i odbiór nieczystości płynnych – 161 umów, 

10. Czechów 
43,96 (lokal 

mieszkalny) 
199/1 2000 30/100 

przetarg 

nieograniczony 
30.600,00 zł 

11. Santok - 126 7857 - 

odpłatne 

nabycie przez 

Gminę Santok 

157.140,00 zł 

12. Czechów - 

208/2 – 

właściciel: 

Gmina 

Santok 

206/1 – 

właściciel: 

osoby 

fizyczne 

208/2 – 

109 

206/1 - 

109 

- zamiana bez dopłat 
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3) odbiór ścieków - 9 umów,  

4) liczba zbiorników bezodpływowych – 547 szt., 

5) liczba przydomowych oczyszczalni – 20 szt., 

6) szacunkowa liczba klientów, dla których GZUK świadczy usługi dostawy 

wody i odbioru nieczystości płynnych łącznie to 2700 osób. 

 

 

 

3. Jakość wody i odprowadzanych ścieków 

WODA 

Do zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości: Stare Polichno, 

Nowe Polichno, Ludzisławice, Lipki Wielkie, Mąkoszyce i Jastrzębnik wykorzystywana 

jest woda podziemna (surowa) ujmowana bezpośrednio z 3 studni głębinowych 

zlokalizowanych w Ludzisławicach. 

Jakość wody: wszystkie badania próbek wody pobranych ze studni w Ludzisławicach 

zakończyły się uzyskaniem pozytywnych wyników w zakresie jakości wody. Łącznie  

w 2021 r. przeprowadzono 10 kontroli wody z ujęcia Ludzisławice. Wyniki zostały 

przesyłane do PSSE w Gorzowie Wlkp. 

1) Kontrole wewnętrzne przeprowadzone przez Laboratorium SGS Polska  

w Pszczynie – 4 razy. 

2) Kontrole zewnętrzne przeprowadzane przez Powiatową Stację Sanitarno- 

Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp. - 6 razy, w tym monitoring kontrolny - 

5 razy oraz monitoring przeglądowy - 1 raz. 

 



 Raport o stanie Gminy Santok za rok 2021      maj 2022 
 

157 
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ŚCIEKI 

Jakość ścieków z podziałem na surowy i oczyszczony - wszystkie badania z wynikami 

pozytywnymi. Badania przeprowadzała firma SGS Polska z Pszczyny, wyniki 

przesyłane są do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gorzowie 

Wlkp.  

1) ściek surowy – 5 razy, 

2) ściek oczyszczony – 8 razy. 

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w oczyszczonych 

ściekach komunalnych, wprowadzanych do ziemi na terenie Oczyszczalni Ścieków  

w Lipkach Wielkich, według pozwolenia wodnoprawnego z dnia 29.09.2014 roku:  

1) BZT5 < 25.0 mg O2/l, 

2) ChZT <125.0mg O2/, 

3) zawiesiny ogólne <35 mg/l. 
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4. Nowe przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne w 2021 r. 

Liczba promes 
Wydane warunki 

techniczne 

Odbiory zakończone 

podpisaniem umowy 
Pozytywne Negatywne 

14 5 9 2 

 

5. Kontrole GZUK 

Pracownicy Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Santoku wraz z pracownikami 

Związku Celowego Gmin MG-6 przeprowadzili w 2021 roku kontrole nieruchomości  

w zakresie weryfikacji posiadanych umów, legalności przyłączy wodociągowych  

i stanu technicznego wodomierzy oraz sposobu odprowadzania nieczystości ciekłych. 

Wspólnie przeprowadzono kontrole 60 posesji, z czego: 

1) 19 było nieskutecznych, z uwagi na brak obecności ich właścicieli, 

2) 5 było nieruchomościami niezamieszkałymi,  

3) 36 było podłączonych do sieci wodociągowej, z czego właścicieli 19 posesji 

pouczono o konieczności zawarcia umowy na dostarczanie wody, 

4) 12 było podłączonych do sieci kanalizacyjnej, z czego właścicieli 3 posesji 

pouczono o konieczności zawarcia umowy na odprowadzanie ścieków, 

5) 1 nie posiadała plomb na wodomierzu głównym - właściciel nieruchomości 

wyjaśnił problem powstały podczas próby naprawy przyłącza przez 

pracowników GSWŚ z Lipek Wielkich, 

6) 2 klientów zabudowało urządzenia pomiarowe płytkami oraz zabudowało 

wejście do piwnicy. Brak możliwości odczytu wizualnego wodomierza, 

sprawdzenia plomb i ewentualnej naprawy awarii. Pouczono i wydano 

dyspozycje o natychmiastowej przebudowie przyłącza wodociągowego, 

7) 17 było wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, z czego właściciele 7 

posesji nie posiadali umowy na opróżnianie zbiorników, nie posiadali 

również dokumentów potwierdzających opróżnienie szamba z należytą 

częstotliwością. Właściciel jednej z nich wylewał samodzielnie nieczystości 

ciekłe na pola. Sprawy te przekazano na policję, 

8) 2 były wyposażone w własną studnię głębinową, 

9) 3 były wyposażone w przydomowe oczyszczalnie ścieków,  

10)  4 nie były podłączone do sieci kanalizacyjnej, nie były wyposażone w POŚ 

ani zbiornik na nieczystości płynne. Sprawy te przekazano wg kompetencji 
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na Policję oraz prowadzone są postępowania w sprawie wyposażenia ich  

w POŚ lub szambo, 

11)  Związek Celowy Gmin MG-6 przeprowadził jedno postępowanie 

administracyjne w sprawie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej 

nieruchomości, która wyposażona była w szambo. W efekcie właściciele 

nieruchomości przyłączyli ją do sieci kanalizacyjnej. 

 

6. Informacje dla mieszkańców 

1) Uruchomienie strony gzuk.santok.pl, na której klienci znajdą informację na 

temat: 

a) awarii oraz zgłoszeń awarii (telefon 24/h),  

b) Strefy Klienta - Druków do pobrania (zapewnień, warunków technicznych, 

wzorów umów itp.),  

c) dostępu do schematów przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz opisu jak 

prawidłowo odczytywać fakturę,  

d) informacji o jakości wody i odprowadzonych ściekach (kontrola 

wewnętrzna i zewnętrzna),  

e) aktualności oraz dostępu do Biuletynu Informacji Publicznej. 

 

 

GZUK – strona internetowa 
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GZUK – strona internetowa 

 

2) wysyłka 700 szt. druków bezadresowych z kalendarzem do odbiorców – 

nowość dla klientów GZUK, kalendarz na lodówkę z zaznaczonymi dniami 

odczytowymi wraz z życzeniami świątecznymi i noworocznymi. 

 

 

GZUK- kalendarz na 2022 r.  
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7. Pielęgnacja zieleni gminnej - koszenie traw na terenie gminy. 

Realizację umowy, której przedmiotem było koszenie traw na terenie Gminy Santok 

wykonywała firma BIO Robert Dawidowicz, ul. Gorzowska 91, 66-431 Santok.  

Zakres przedmiotu umowy obejmował: 

a) koszenie traw na terenie miejscowości w Gminie Santok,  

b) koszenie poboczy dróg gminnych,  

c) koszenie traw na terenie cmentarzy komunalnych,  

d) koszenie terenu Promenady i Grodziska wczesnośredniowiecznego w Santoku. 

Całkowity koszt zadania:  

• wg umowy: 129.600,00 zł brutto,  

• wg wykonania: 119.701,80 zł brutto. 

 

 

Koszenie traw na terenie Gminy Santok 
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Koszenie traw na terenie Gminy Santok 

 

 

8. Pielęgnacja zieleni gminnej i porządek w sołectwach: 

1) opróżnianie koszy ulicznych na terenie gminy,  

2) montaż śmietników gminnych, 

3) montaż tabliczek z nazwami ulic,  

4) plewienie przy klombach i rabatach kwiatowych,  

5) koszenie i sprzątanie placów zabaw itp.,  

6) montaż ławek,  

7) pomoc w organizacji imprez gminnych typu Dni Grodu, Dożynki,  

8) pomoc w organizacji imprez sołeckich,  

9) naprawa barier ochronnych na ścieżce pieszo-rowerowej na odcinku 

Santok - Stare Polichno,  

10)  remont chodników dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 004608F (dz. nr 

ew. 5/70) - Osiedle Bermudy w miejscowości Wawrów,  

11)  porządkowanie terenu położonego na działce nr ew. 232/3 przy Szkole 

Podstawowej w miejscowości Janczewo,  
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12)  naprawa nawierzchni drogi gruntowej gminnej położonej na działce nr ew. 

208 - ulica Na skarpie w miejscowości Czechów,  

13)  drobne prace naprawcze na mieniu komunalnym. 

 

Tabliczki z nazwami ulic - Janczewo 

9. Osoby kierowane przez sądy do wykonywania prac społeczno - użytecznych. 

W roku 2021 do wykonania prac społecznych sądy skierowały do GZUK 23 osoby. 

Kary w postaci wymiaru godzin miesięcznych do odpracowania wahały się od  

1 miesiąca do 8 miesięcy.  

1) Średnia liczba godzin do odpracowania wynosiła 30,  

2) 4 osobom zmieniono karę na pozbawienie wolności,  

3) 3 osoby zostały wykreślone z listy z powodu zmiany miejsca zamieszkania,  

4) 7 osób nie podjęło pracy,  

5) 8 osób odpracowało swoje godziny,  

6) 1 osoba nadal odpracowuje w 2022 r. swoje godziny nałożone przez sąd  

w 2021 r. 
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8. POLITYKA EDUKACYJNA 

8.1 Szkoły i przedszkola na terenie Gminy Santok 

Do zadań własnych gminy należy prowadzenie przedszkoli i szkół podstawowych.  

W 2021 roku Gmina Santok była organem prowadzącym dla 7 jednostek 

oświatowych: 

1) Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Wawrowie,  

2) Szkoła Podstawowa w Janczewie,  

3) Szkoła Podstawowa im. gen. prof. E. Zawackiej w Santoku,  

4) Szkoła Podstawowa w Lipkach Wielkich, 

5) Przedszkole Gminne w Wawrowie,  

6) Gminne Przedszkole w Santoku, 

7) Gminne Przedszkole w Lipkach Wielkich, 

Do szkół podstawowych uczęszczało ogółem 696 uczniów, a do przedszkoli 280 

dzieci w wieku przedszkolnym. 

 

Tab. nr 1. Liczba uczniów w poszczególnych placówkach 

Placówka 
Liczba uczniów 

2019/20 

Liczba uczniów 

2020/21 

Szkoła Podstawowa w Janczewie 129 133 

Szkoła Podstawowa w Wawrowie 161 181 

Przedszkole Wawrów 108 93 

Szkoła Podstawowa w Santoku 218 212 

Przedszkole Santok 130 129 

Szkoła Podstawowa 

w Lipkach Wielkich 
155 170 

Przedszkole Lipki Wielkie 68 58 
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Tab. Nr 2. Liczba uczniów w szkołach podstawowych 

Lp. Rok szkolny 
Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

Średnia 

liczba 

uczniów 

w oddziale 

1 2016/2017 628 42 14,95 

2 2017/2018 645 40 16,13 

3 2018/2019 695 43 16,16 

4 2019/2020 663 40 16,58 

5 2020/2021 696 42 16,58 

 

8.2 Opieka nad dziećmi do lat 3 

Gmina Santok nie prowadzi form opieki nad dziećmi do lat 3, ale wspiera 

funkcjonujący na jej terenie klub dziecięcy, prowadzony przez osobę fizyczną.  

Klub Malucha „Tuptuś” z siedzibą w Wawrowie działa od roku szkolnego 2018/2019  

i zapewnia opiekę nad dziećmi do 3 lat. Rada Gminy Santok Uchwałą Nr 

XXVII/249/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. zdecydowała o udzieleniu w roku 2021 

dotacji dla podmiotu prowadzącego klub dziecięcy w wysokości 100,00 na każde 

dziecko. Dofinansowanie przyznawane jest na każde dziecko, które jest mieszkańcem 

Gminy Santok.  

Środki finansowe jakie Gmina Santok wydatkowała w 2021 roku na wypłatę dotacji 

celowej dla placówek opieki nad dziećmi do lat 3 wyniosły 25.920,00 zł i były wyższe 

od wydatków w roku poprzednim (2020 r.) o 12.420,00 zł. 

8.3 Finansowanie jednostek oświatowych  

Gmina Santok realizuje zadania oświatowe wynikające z prawa oświatowego  

i rozporządzeń wykonawczych poprzez zabezpieczenie działalności przedszkoli i szkół 

podstawowych, a także zapewnia dostępność do edukacji dla uczniów 

niepełnosprawnych, finansując ich dowóz do szkół poza teren gminy.  

Wydatki na oświatę to znaczna część budżetu Gminy Santok. Wydatki związane  

z realizowaniem zadań oświatowych pokrywane są z subwencji oświatowej, dotacji, 

środków własnych gminy i innych.  

Przepisy określające zasady finansowania oświaty stanowią, że podstawowym 

elementem podziału subwencji oświatowej w budżecie państwa jest liczba uczniów.  
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Szkoły o małej liczbie uczniów generują zdecydowanie wyższe koszty ich utrzymania, 

stąd też - uwzględniając uwarunkowania gminy, chcąc jednocześnie zapewnić 

odpowiedni poziom kształcenia - gmina zmuszona jest do ponoszenia zdecydowanie 

wysokich nakładów na oświatę.  

Subwencją oświatową nie są objęte wydatki na:  

1) remonty bieżące,  

2) zadania o charakterze inwestycyjnym,  

3) urlopy dla podratowania zdrowia,  

4) wydatki związane z nauczaniem indywidualnym,  

5) zindywidualizowaną ścieżką kształcenia i doskonaleniem zawodowym 

nauczycieli,  

6) odprawy dla zwalnianych nauczycieli (zmiany organizacyjne szkoły, 

przechodzącym na emeryturę),  

7) dowozy uczniów.  

Dodatkowe czynniki niezależne od jednostki samorządu terytorialnego, takie jak:  

1) regulacje płacowe,  

2) urlopy dla poratowania zdrowia,  

3) awans zawodowy,  

4) obowiązek udzielania pomocy materialnej uczniom,  

5) koszty nauczania indywidualnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oraz innych form zajęć dodatkowych  

powodują konieczność angażowania przez jednostkę samorządu terytorialnego 

znaczących środków finansowych.   

 

W celu poprawy efektywności finansowania zadań oświatowych dokonywane są 

zmiany organizacyjne polegające między innymi na:  

1) restrukturyzacji sieci szkół i przedszkoli,  

2) weryfikowaniu stanu zatrudnienia,  

3) konsekwentnym weryfikowaniu arkuszy organizacyjnych,  

4) prowadzeniu zajęć w grupach łączonych itp.  

Ww. działania wymuszane są względami ekonomicznymi. Niemniej jednak celem 

nadrzędnym jest zapewnienie uzyskania wysokiej jakości kształcenia i zapewnienia 

właściwych warunków nauki i pracy.  

Niżej zamieszczone tabele przedstawiają wydatki finansowe poniesione w 2021 roku. 
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Rok 2020 2021 

Łączne koszty funkcjonowania oświaty 11.889.988,99 zł 14.113.918,97 zł 

Wydatki na szkoły, (gimnazja rok szkolny 

2018/2019), świetlice 
8.612.174,60 zł 10.311.634,81 zł 

Subwencja oświatowa 7.258.067,00 zł 8.012.231,00 zł 

Dochody własne (w tym dotacje celowe, 

czesne, zwroty z innych gmin) 
319.072,38 zł 434.253,76 zł 

Środki własne budżetu gminy 4.312.849,61 zł 5.667.334,21 zł 

Dofinansowanie rządowe 

do przedszkoli 
296.958,00 zł 295.671,00 zł 

Koszt utrzymania przedszkoli 3.277.814,39 zł 3.367.930,40 zł 

 

Lp. Szkoła Podstawowa w Janczewie 

1 Liczba dzieci 133 

2 Wydatki ogółem 1.850.006,58 

3 Wydatki na wynagrodzenia 1.637.082,46 

4 Wydatki pozostałe 212.924,12 

5 Subwencja 1.369.544,49 

6 Wydatek gminy 480.462,09 

7 Dopłata na 1 ucznia 3.558,98 

 

Lp. Szkoła Podstawowa w Wawrowie 

1 Liczba dzieci 181 

2 Wydatki ogółem 2.175.878,45 

3 Wydatki na wynagrodzenia 1.974.727,97 

4 Wydatki pozostałe 201.150,48 

5 Subwencja 1.960.078,76 

6 Wydatek gminy 215.799,69 

7 Dopłata na 1 ucznia 1.166,48 



 Raport o stanie Gminy Santok za rok 2021      maj 2022 
 

169 

Lp. Szkoła Podstawowa w Santoku 

1 Liczba dzieci 212 

2 Wydatki ogółem 3.401.640,30 

3 Wydatki na wynagrodzenia 2.994.300,79 

4 Wydatki pozostałe 407.339,51 

5 Subwencja 2.424.245,37 

6 Wydatek gminy 977.394,93 

7 Dopłata na 1 ucznia 4.524,98 
 

Lp. Szkoła Podstawowa w Lipkach Wielkich 

1 Liczba dzieci 170 

2 Wydatki ogółem 2.344.842,54 

3 Wydatki na wynagrodzenia 2.020.830,41 

4 Wydatki pozostałe 324.012,13 

5 Subwencja 1.716.582,59 

6 Wydatek gminy 628.259,95 

7 Dopłata na 1 ucznia 3.529,55 

WYJAŚNIENIA DO TABELI: 

1. Liczba dzieci - liczba dzieci w danej placówce wg stanu w dniu 30.09.2021 r. 

2. Wydatki ogółem - wydatki poniesione na placówkę w ciągu roku 2021 r. 

3. Wydatki na wynagrodzenia - wydatki na wynagrodzenia wraz z jego 

pochodnymi oraz ZFŚS wydatki par. 302, 401, 411, 412, 417, 444. 

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 

UWAGI: 

Wydatki ogółem w SP Lipki pomniejszono o wydatki poniesione na stołówkę 

(rozdział 80148) 
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Dofinansowanie rządowe do przedszkoli w roku 2021 wyniosło 295.671,00 zł, 

natomiast koszt utrzymania gminnych przedszkoli zamknął się w kwocie 3.367.930,40 

zł. Do tych kosztów należy doliczyć kwoty, które Gmina Santok przekazuje Miastu 

Gorzów Wielkopolski za pobyt dzieci w placówkach przedszkolnych publicznych  

i niepublicznych – 726.532,30 złotych. 

Utrzymanie poszczególnych przedszkoli w 2021 r. kształtowało się następująco: 

Lp. Przedszkole Wawrów 

1 Liczba dzieci 100 

 
Dzieci poniżej "0" 65 

 
"0" 35 

2 Subwencja 204.090,51 

3 Dotacja 95.615,00 

4 
Ogółem dopłata MEN 

(subwencja+dotacja) 
299.705,51 

5 Wydatek ogółem 1.188.838,10 

6 Wynagrodzenia 1.047.469,50 

7 Dopłata MEN/dzieci ogółem 2.997,06 

8 Wydatki/dzieci ogółem 11.888,38 

9 
Dopłata Gminy (wydatki ogółem - dopłata 

MEN) 
889.132,59 

   

Lp. Przedszkole Lipki Wielkie 

1 Liczba dzieci 56 

 
Dzieci poniżej "0" 36 

 
"0" 20 

2 Subwencja 116.623,15 

3 Dotacja 52.956,00 

4 
Ogółem dopłata MEN 

(subwencja+dotacja) 
169.579,15 

5 Wydatek ogółem 707.934,96 

6 Wynagrodzenia 618.289,15 
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7 Dopłata MEN/dzieci ogółem 3.028,20 

8 Wydatki/dzieci ogółem 12.641,70 

9 
Dopłata Gminy (wydatki ogółem - dopłata 

MEN) 
538.355,81 

   Lp. Przedszkole Santok 

1 Liczba dzieci 131 

 Dzieci poniżej "0" 100 

 "0" 31 

2 Subwencja 221.065,66 

3 Dotacja 147.100,00 

4 
Ogółem dopłata MEN 

(subwencja+dotacja) 
368.165,66 

5 Wydatek ogółem 
1.471.157,34 

6 Wynagrodzenia 1.310.468,59 

7 Dopłata MEN/dzieci ogółem 2.810,42 

8 Wydatki/dzieci ogółem 11.230,21 

9 
Dopłata Gminy (wydatki ogółem - doopłata 

MEN) 
1.102.991,68 

 

8.4 Zestawienie wyników egzaminu ósmoklasisty 2020/2021 

W 2021 r. ósmoklasiści przystąpili do egzaminu z trzech przedmiotów: języka 

polskiego, matematyki oraz języka obcego.  

W poszczególnych placówkach w egzaminie udział wzięło:  

1) SP Wawrów – 13 uczniów, 

2) SP Janczewo – 9 uczniów,  

3) SP Santok – 21 uczniów,  

4) SP Lipki Wielkie – 23 uczniów.  
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Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego 

  Średni wynik % 

SP Wawrów 69 

SP Janczewo 63 

SP Santok 63 

SP Lipki Wielkie 58 

GMINA 63 

POWIAT 59 

WOJEWÓDZTWO 57 

KRAJ 60 

 

Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka obcego* 

  Średni wynik % 

SP Wawrów  65 

SP Janczewo 25(n)/87(a)* 

SP Santok 68 

SP Lipki Wielkie 70 

GMINA 70 

POWIAT 63 

WOJEWÓDZTWO 64 

KRAJ 66 

* w SP Janczewo uczniowie pisali egzamin z j. niemieckiego (n) i j. angielskiego (a),  

w pozostałych szkołach – z j. angielskiego 

 

Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki 

 Średni wynik % 

SP Wawrów 33 

SP Janczewo 46 

SP Santok 47 

SP Lipki Wielkie 43 

GMINA 43 
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POWIAT 43 

WOJEWÓDZTWO 43 

KRAJ 47 

Źródło danych: OKE Poznań 02.07.2021 oraz materiały własne 

8.5 Kadra i system doskonalenia zawodowego 

Stopnie awansu zawodowego w osobach w poszczególnych placówkach oświatowych 

w roku 2020/2021 – stan na dzień 25.08.2021 r. 

Lp. Placówka 

Liczba osób posiadających stopnie awansu 

zawodowego 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

1 
Szkoła Podstawowa 

w Santoku 
0 2 4 20 

2 
Szkoła Podstawowa 

w Lipkach Wielkich 
0 3 3 16 

3 
Szkoła Podstawowa 

w Wawrowie 
0 10 4 15 

4 
Szkoła Podstawowa 

w Janczewie 
0 5 3 13 

5 
Przedszkole 

w Wawrowie 
0 7 1 3 

6 
Przedszkole  

w Santoku 
2 2 4 6 

7 
Przedszkole 

w Lipkach Wielkich 
0 2 3 2 

 
RAZEM 2 31 22 75 

 

W roku szkolnym 2020/2021 organ prowadzący przeprowadził 3 komisje 

egzaminacyjne i nadał stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 

nauczycielkom w Szkole Podstawowej w Lipkach Wielkich i w Santoku oraz 

nauczycielce w Gminnym Przedszkolu w Wawrowie. 

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 (57,7%). Każda szkoła  
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i przedszkole prowadzone przez Gminę Santok doskonalenie zawodowe nauczycieli 

prowadzi w oparciu o plan doskonalenia zawodowego, przygotowany zgodnie  

z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa, planem nadzoru pedagogicznego 

Lubuskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021, wieloletnim planem 

doskonalenia zawodowego, planem nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na 

rok szkolny 2020/2021 oraz szkolnymi planami podnoszenia kompetencji 

zawodowych i bieżącymi potrzebami danej jednostki.  

W roku budżetowym 2021, z uwzględnieniem: art. 76 pkt. 33 ustawy z dnia 27 

października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, ogólny koszt 

doskonalenia zawodowego nauczycieli wyniósł 38.293,60 zł. Nauczyciele uczestniczyli 

w kursach, warsztatach, szkoleniach, studiach II stopnia (terapia pedagogiczna  

z arteterapią) i studiach podyplomowych. 

 

8.6 Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników w 2020 roku 

Organ prowadzący realizuje zadanie związane dofinansowaniem pracodawcom 

kosztów dokształcania młodocianych pracowników. W 2021 r. pracodawcy złożyli  

7 wniosków. Wypłacono kwotę 57 572,73 zł, która jest refundowana przez Wojewodę 

Lubuskiego.  

 

8.7 Dowóz uczniów do szkół 

Obowiązek organizacji bezpłatnego dowozu dzieci i uczniów do szkół wynika wprost 

z art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Obejmuje on zarówno 

uczniów pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych, z tą różnicą, że dla uczniów 

pełnosprawnych ustalono maksymalne odległości od miejsca zamieszkania do szkoły, 

powyżej których należy zapewnić dowóz do szkoły. I tak dla uczniów klas: I-IV 

odległość wynosi 3 km, dla uczniów klas V-VIII – 4 km. W przypadku uczniów 

niepełnosprawnych nie ma limitu kilometrów, jeśli więc rodzic zwróci się z wnioskiem  

o zorganizowanie dowozu, gmina musi ten dowóz zapewnić. Od rodzica/opiekuna 

prawnego zależy forma transportu, może on być zorganizowany na dwa sposoby:  

1) jako refundacja poniesionych kosztów dowozu, jeśli dowóz ten zapewniają 

rodzice,  

2) jako specjalny transport zbiorowy zorganizowany przez gminę. 

Dla dzieci uczęszczających do przedszkoli ma zastosowanie art. 32 Prawa 

oświatowego. Gmina zobowiązana jest zorganizować dowóz, bądź zwrócić koszt 

przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeśli dowóz 

zapewniają rodzice. 
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Od 1 stycznia 2021 r. zmieniła się forma realizowania obowiązku ustawowego przez 

Gminę w zakresie dowozu uczniów do szkół. W związku z tym Wójt Gminy Santok 

zarządzeniem z dnia 18 stycznia 2021 r. (Nr II.1/2021) określił zasady zwrotu kosztów 

dojazdu uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Santok do szkół i przedszkoli. 

Podstawą dokonania zwrotu był poprawnie złożony wniosek przez rodzica/opiekuna 

prawnego. Bilety miesięczne kupowano średnio dla 171 dzieci, a koszt 1 biletu 

wynosił 76,50 zł.  

Obowiązek dowozu uczniów niepełnosprawnych realizowany był na dwa sposoby:  

1) usługa była świadczona przez przewoźnika wyłonionego w trybie 

zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego,  

2) na podstawie zawartych umów z rodzicami (zwracano im koszt dowozu 

ucznia do szkoły/ośrodka specjalnego).  

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 39 ust. 4 pkt 3 zostały zawarte porozumienia 

z rodzicami dzieci i uczniów niepełnosprawnych, na postawie których zwracany jest 

koszt dowozu dziecka.  

Koszt organizacji transportu uczniów do szkół w 2021 r. wyniósł 394 198,10 zł. Dowóz 

uczniów do szkół w trakcie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 był zgodny  

z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 1356 ze 

zm.), zgodnie z którym w pojeździe przewoźnik zobligowany był do stosowania 

obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.  

 

8.8 Stypendia za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz wzorowe 

i bardzo dobre zachowanie 

W roku szkolnym 2020/2021 stypendiami za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia 

sportowe oraz wzorowe i bardzo dobre zachowanie wyróżniono 85 uczniów. 

Otrzymali oni stypendia pieniężne. Średnia ocen, która uprawniała do otrzymania 

stypendium w 3 szkołach była określona na 5,00, natomiast w Szkole Podstawowej  

w Wawrowie uczeń mógł otrzymać świadczenie, pod warunkiem, że średnia ocen 

osiągnęła 5,27. Łączna wartość wypłaconych nagród wyniosła 19 572,00 zł. Oprócz 

tego najzdolniejsi i najbardziej zaangażowani w życie szkoły uczniowie otrzymali 

nagrody książkowe ufundowane przez Wójta Gminy Santok. 
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8.9 Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie 

dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych  

i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 

Zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie udzielone uczniom 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich w zakresie 

refundacji kosztów zakupu podręczników w ramach „Rządowego programu pomocy 

uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, 

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022”.  

Z dofinansowania skorzystało 14 uczniów. Łącznie wypłacono 4 766,30 zł; środki te 

pochodziły z budżetu Wojewody Lubuskiego. 

 

8.10 Zmiana sposobu żywienia zbiorowego w placówkach oświatowych 

działających na terenie Gminy Santok 

W celu ujednolicenia organizacji żywienia zbiorowego na terenie Gminy Santok  

w roku szkolnym 2020/2021 wójt zlecił opracowanie projektu technologicznego 

żywienia zbiorowego w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy. 

Projekt technologiczny pod nazwą „Żywienie Zbiorowe w Placówkach Oświatowych 

Działających na terenie Gminy Santok - analiza zmian w celu wypracowania 

najlepszego modelu żywienia dzieci w placówkach na terenie Gminy Santok” wykonał 

doświadczony specjalista w zakresie żywienia dzieci i młodzieży oraz organizowania 

bloku żywieniowego.  

Podstawę opracowania stanowiły: 

1) wizytacje w poszczególnych placówkach oświatowych przygotowujących  

i wydających posiłki dla dzieci przedszkolnych i szkolnych na terenie Gminy 

Santok (sprawdzenie stanu istniejącego w zakresie stanu technicznego 

pomieszczeń i wyposażenia technologicznego oraz ilości przygotowywanych  

i wydawanych posiłków),  

2) ustalenia potrzeb dla poszczególnych placówek,  

3) analizy warunków przygotowywania posiłków w zespole kuchennym w 

Szkole Podstawowej w Lipkach Wielkich w zakresie ilości i jakości 

wyposażenia technologicznego oraz jego stanu technicznego.  

Skutkiem powyższych działań było przeprowadzone zapytanie ofertowe na dostawę  

i montaż wyposażenia pomieszczeń kuchennych. Zgodnie z protokołem z wyboru 

oferty w wyniku postępowania wybrano wykonawcę - firmę ULTON. Nawiązano 

również współpracę z dietetyczką Joanną Karasińską w celu opracowania wzorcowych 

jadłospisów. Po doposażeniu placówki w niezbędny sprzęt kuchenny oraz wykonaniu 

ruchów kadrowych z dniem 1 września 2021 r. wprowadzony został w życie 
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gruntownie przemodelowany i scentralizowany system dostarczania posiłków do 

przedszkoli oraz szkół z terenu Gminy Santok. Aktualnie placówka w Lipkach Wielkich 

w ramach prowadzenia kuchni oraz stołówki zatrudnia sześciu pracowników, w tym 

kierowcę oraz intendentkę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Raport o stanie Gminy Santok za rok 2021      maj 2022 
 

178 

9. POLITYKA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA 

9.1 Analiza bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2021 roku na terenie 

Gminy Santok 

W 2021 roku na terenie Gminy Santok w wyniku przeprowadzonych i zakończonych 

postępowań przygotowawczych przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji II wraz  

z postępowaniami prowadzonymi przez inne jednostki Komendy Miejskiej Policji  

w Gorzowie Wlkp. stwierdzono 94 przestępstwa, co w porównaniu do analogicznego 

okresu roku 2020 jest wynikiem mniejszym o 18 przestępstw.  

Głównymi zachowaniami szczególnie uciążliwymi społecznie są: kradzież mienia, 

kradzież z włamaniem, kradzież samochodu, uszczerbek na zdrowiu oraz uszkodzenie 

mienia. 

W 2021 r. na terenie Gminy Santok stwierdzono:  

1) 14 kradzieży z włamaniem (wzrost o 6 czynów),  

2) 16 kradzieży mienia (wzrost o 7 czynów),  

3) 6 uszkodzeń mienia (spadek o 4 czyny).  

W 2021 roku odnotowano 4 czyny zabronione związane z posiadaniem środków 

odurzających (spadek o 3 czyny). Ponadto odnotowano 45 przestępstw innych 

kategorii (spadek o 20 czynów), w tym:  

1) 4 czyny związane z groźbami karalnymi,  

2) 4 czyny związane z przemocą w rodzinie,  

3) 14 czynów związanych z niepłaceniem alimentów,  

4) 9 oszustw.  

Podział na poszczególne kategorie przestępstw w odniesieniu do poszczególnych 

miejscowości przedstawiono tabelarycznie. 

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. 

Narko

-tyki 

Nie-

trzeźwi 

kierowcy 

Rok 

2021 

Baranowice 0 0 0 0 1   1 

Czechów 2 0 1 0 1  1 5 

Górki 0 0 0 0 1   1 

Gralewo 0 3 0 1 4   8 

Janczewo 2 0 2 0 3   7 
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Jastrzębnik 1 1 0 0 3   5 

Lipki Małe 1 0 0 0 0   1 

Lipki Wielkie 2 3 2 0 5  2 14 

Ludzisławice 0 0 0 0 2   2 

Mąkoszyce 0 0 0 0 1   1 

Nowe 

Polichno 
0 0 0 0 3   3 

Płomykowo 0 0 0 0 1 1  2 

Santok 4 2 0 0 4   10 

St. Polichno 1 1 0 0 3   5 

Wawrów 3 4 1 13 13 3 5 29 

OGÓŁEM 16 14 6 1 45 4 8 94 

 

ZAGROŻENIE WYKROCZENIAMI 

W 2021 roku na terenie Gminy Santok ujawniono łącznie 89 wykroczeń. Najwięcej 

mandatów nałożono za wykroczenia związane z nieprzestrzeganiem obowiązków 

związanych z pandemią COVID-19, w ruchu drogowym, porządku publicznym, 

przeciwko mieniu, a także związanych z ustawą o wychowaniu w trzeźwości. 

Zatrzymano w 2021 roku 3 osoby poszukiwane przez organy ścigania i wymiaru 

sprawiedliwości do odbycia kary pozbawienia wolności. 

EFEKTY SŁUŻBY DZIELNICOWYCH I WYKROCZENIA UJAWNIONE NA TERENIE GMINY 

SANTOK 
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Baranowice           0 

Czechów     1 1 1   1 4 

Górki     1      1 

Gralewo    2 1    2 5 10 
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Janczewo     2    1 2 6 

Jastrzębnik          1 1 

Lipki Małe          1 1 

Lipki Wielkie  1   1   1 8 29 41 

Ludzisławice  1         2 

Mąkoszyce           0 

Nowe Polichno 1          1 

Płomykowo     3      3 

Santok         1 1 3 

Stare Polichno     1    9 26 36 

Wawrów     4 1    2 9 

Razem 1 2  2 14 2 1 1 24 64 118 

 

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK W RUCHU DROGOWYM 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Wypadki 4 3 3 4 3 

Zabici 0 2 1 0 2 

Ranni 5 3 13 6 1 

Kolizje 69 80 70 59 75 

 

Liczba kolizji zarejestrowanych w 2021 roku, zaistniałych na terenie zabudowanym  

w poszczególnych miejscowościach Gminy Santok: 

1) Wawrów – 25, 

2) Lipki Wielkie - 7,  

3) Santok – 15,  

4) Janczewo - 13, 

5) Czechów - 6, 

6) Stare Polichno - 1,  

7) Gralewo - 3, 

8) Górki – 2, 

9) Płomykowo - 1,  

10)  Ludzisławice – 2. 
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W 2021 roku najwięcej zdarzeń drogowych odnotowano w Wawrowie, tj. 1 wypadek 

drogowy (w wyniku którego 1 osoba została ranna) oraz 25 kolizji drogowych. 

Odnotowane w 2021 roku 2 wypadki ze skutkiem śmiertelnym z winy kierującego 

rowerem miały miejsce w obszarze niezabudowanym.  

Łącznie na drogach gminy Santok w 2021 roku odnotowano 3 wypadku drogowe,  

w wyniku których zginęły 2 osoby, a 1 została ranna.  

Zarejestrowano także 75 kolizji drogowych. 

 

9.2 Działania profilaktyczne 

Realizowane programy prewencyjne ukierunkowane na zapobieganie przestępczości  

i zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży oraz umiejętności bezpiecznego 

zachowania się: 

1. „Bezpieczne wakacje”, ,,Bezpieczne ferie” – działania profilaktyczne i programy 

skierowane do uczniów szkół podstawowych ukierunkowane na nabycie 

umiejętności właściwego zachowania się podczas letniego i zimowego 

wypoczynku. 

2. „Bezpieczna droga do szkoły”, ,,Kaski i odblaski”, ,,Bezpieczny pieszy” - 

wzmożone działania profilaktyczne prowadzone w celu poprawy 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły realizowane na 

początku roku szkolnego oraz działania zwiększające bezpieczeństwo pieszych. 

3. ,,Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, ,,Pasy”, ,,Twoje światło – Twoje 

życie” – działania realizowane we współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego 

KMP Gorzów Wlkp. 

4. W ramach działań profilaktycznych organizowane były spotkania z sołtysami 

wsi, które dotyczyły problemów i bezpieczeństwa na podległym im terenie. 

5. ,,Bezpieczny Senior - Seniorze nie daj się oszukać” – pogłębianie wiedzy 

seniorów w zakresie metod działania sprawców tzw. metoda na wnuczka, na 

hydraulika, wodociągi, itp. 

6. Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie w ramach prowadzenia przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Santoku procedur Niebieskich Kart i współdziałanie 

dzielnicowych Gminy Santok z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Santoku w tym zakresie. Łącznie w 2021 roku prowadzono 10 procedur 

Niebieskich Kart, przeprowadzono 12 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego w 

sprawie procedur Niebieskiej Karty oraz dokonano 120 kontroli w rodzinie w 

ramach prowadzonych Niebieskich Kart. 
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PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI OSP ZA 2021 ROK 

Miejscowość 

działania OSP 
Wydatki bieżące 

Wyjazdy 

Pożary 

Wyjazdy 

Miejscowe 

Zagrożenia 

Wyjazdy 

Powódź 

Wyjazdy 

Fałszywy 

Alarm 

Wyjazdy  

SUMA 

Wawrów 18.476,52 zł 12 16 0 0 28 

Janczewo 

KSRG 
73.475,39 zł 44 54 0 3 101 

Gralewo 32.983,52 zł 24 13 0 2 39 

Santok 32.944,33 zł 25 26 0 3 54 

Czechów 11.046,78 zł 3 3 0 0 6 

Stare Polichno 22.060,03 zł 9 13 0 2 24 

Ludzisławice 629,40zł 0 0 0 0 0 

Lipki Wielkie  

KSRG 
86.839,59zł 9 48 0 2 59 

Jastrzębnik 2.476,37zł 0 0 0 0 0 

RAZEM 280.931,93 zł 126 173 0 12 311 

 

WYDATKI INWESTYCYJNE NA OSP W 2021 ROKU 

Miejscowość  Kwota Wydatki inwestycyjne 

Lipki Wielkie 5,535.00 zł 
Wykonanie dokumentacji projektowej na 

budowę zbiornika przy OSP Lipki Wielkie 

Santok 46.248.00 zł 
Aktualizacja dokumentacji projektowej dla 

Gminnego Centrum Ratownictwa 

Santok 1.451,00 zł 
Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej: Budowa 

Gminnego Centrum Ratownictwa 

Santok 11.562,00 zł 
Wykonanie aktualizacji projektu budowalnego 

budynku GCR 

Lipki Wielkie  30.750,00 zł 
Wykonanie zbiornika wody deszczowej dla OSP 

Lipki Wielkie 

Wawrów 7.995,00 zł 
Modernizacja centralnego ogrzewania budynku 

OSP w Wawrowie 

Lipki Wielkie 800,00 zł 
Sporządzenie mapy geodezyjnej inwentaryzacji 

podwykonawczej  

RAZEM 104 341,82 zł 
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9.3 Kluczowe inwestycje w zakresie bezpieczeństwa 

1) Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Santoku  

Budowa nowej remizy strażackiej dla druhów z Oddziału Santok oraz Gralewo.  

Działka jest położona w strategicznym miejscu, tuż naprzeciwko Szkoły Podstawowej 

w Santoku. Dogodny wyjazd na akcje ratowniczo-gaśnicze, skrzyżowanie drogi 

wojewódzkiej Nr 158 oraz bliskość rzek Warty i Noteci stanowią idealne miejsce dla 

powstania Gminnego Centrum Ratownictwa. Centralizacja siedzib obu oddziałów  

w jednym miejscu podyktowana jest względami organizacyjnymi i ekonomicznymi. 

Koszt zakupu działki wraz z dokumentacją wyniósł: 282 887,58 zł.  

Zakup działki na Gminne Centrum Ratownictwa został sfinansowany ze środków 

własnych gminy.  
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Gminne Centrum Ratownictwa - wizualizacja 
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2) Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla OSP Santocko-Gralewskiej, Oddział Gralewo.  

22 października 2021 roku odbyło się uroczyste przekazanie nowego średniego 

samochodu strażackiego marki MAN dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 

Santocko-Gralewskiej z Oddziałem w Gralewie. Samochód na podwoziu marki MAN  

z napędem 4x4 dostarczyła firma „MOTO-TRUCK Sp. z o.o.”, która w drodze przetargu 

zrealizowała to zamówienie za kwotę 848 700,00 zł.  

Samochód został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

 

Uroczyste przekazanie nowego średniego samochodu strażackiego marki MAN dla jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej Santocko-Gralewskiej z Oddziałem w Gralewie 
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Uroczyste przekazanie nowego średniego samochodu strażackiego marki MAN dla jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej Santocko-Gralewskiej z Oddziałem w Gralewie 
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Uroczyste przekazanie nowego średniego samochodu strażackiego marki MAN dla jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej Santocko-Gralewskiej z Oddziałem w Gralewie 
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9.4 Działania z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego  

w 2021 roku 

Wójt Gminy Santok wraz pracownikiem ds. obrony cywilnej uczestniczyli  

w wideokonferencjach oraz spotkaniach organizowanych przez PCZK (Powiatowe 

Centrum Zarządzania Kryzysowego) oraz WCZK (Wojewódzkie Centrum Zarządzania 

Kryzysowego): 

1. w dniach 30 i 31 marca 2021 r., odbyła się wideokonferencja dotycząca 

organizacji punktów szczepień masowych na terenie powiatu gorzowskiego,  

2. 8 czerwca 2021 r., odbyła się wideokonferencja dotycząca promocji szczepień 

dla seniorów, wyznaczania grzebowisk na potrzeby zwalczania grypy ptaków, 

zabezpieczenia podmiotów udzielających świadczeń w zakresie opieki 

zdrowotnej (POZ) w środki ochrony indywidualnej,  

3. 10 listopada 2021 r., w trybie alarmowym zwołano posiedzenie Powiatowego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej 

grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu międzyrzeckiego oraz gorzowskiego 

(gm. Santok i Deszczno) - omówiono Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego  

z dnia 5 listopada 2021 r., wydane w ww. sprawie,   

4. 20 maja 2021 r., w godzinach 8.00 – 11.00 realizowane były ćwiczenia  

związane z potencjalnym naruszeniem przestrzeni powietrznej 

Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, 

stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. W dniu ćwiczenia 

sygnały przekazywane były do zagrożonych starostw powiatowych drogą 

radiową. W dniu 17 maja 2021 r., wysłano powiadomienia drogą SMS-ową  

o potencjalnym zagrożeniu do radnych oraz sołtysów z terenu Gminy Santok,  

5. 21 lipca 2021 r., ze Starostwa Powiatowego odebrano środki ochrony 

indywidualnej oraz środki do dezynfekcji z przeznaczeniem na wsparcie 

podmiotów udzielających świadczeń w zakresie podstawowej opieki 

zdrowotnej (POZ) z administrowanego terenu. Środki zostały przekazane 

zgodnie z ilością POZ z terenu Gminy Santok. 

 

W październiku 2021 r., została przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn 

z terenu Gminy Santok. Wezwania wysłano do osób z rocznika podstawowego (2002) 

oraz od osób z rocznika starszego, które nie stawiły się jeszcze przed Komisją 

Lekarską. Frekwencja rocznika 2002 wyniosła 100%.  

W dniu 24 listopada 2002 r., odbyło się podsumowanie kwalifikacji wojskowej  

w powiecie gorzowskim oraz omówienie bieżących spraw z zakresu zarządzania 

kryzysowego na administrowanym terenie.  
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Zgodnie z planem obrony cywilnej na rok 2021, w każdy ostatni czwartek miesiąca 

Gmina Santok brała udział w treningach łączności przeprowadzanych przez Starostwo 

Powiatowe oraz Lubuski Urząd Wojewódzki dla formacji Drużyny Wykrywania  

i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania. Treningi łączności odbywają się 

niezmiennie w godz. 16.00 – 20.00.  

1. Zgodnie z „Kalendarzowym planem działania w zakresie obrony cywilnej  

i zarządzania kryzysowego”, wystosowano następujące pisma oraz podjęto 

działania z zakresu: 

1) zaktualizowano dane gminnego punktu HNS (przyjęcie sił wojskowych 

sojuszniczych, zabezpieczenie ich przemieszczania i wsparcie podczas 

działań na terytorium RP),  

2) w czerwcu i grudniu sprawdzono zastępcze źródła zasilania, agregaty 

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

Cywilnej (MOC) oraz co kwartał został uruchamiany i sprawdzany agregat 

prądotwórczy o mocy 45 kW, zasilający budynek Urzędu Gminy Santok,  

3) aktualizowano bilans personelu medycznego w Gminie Santok za 2020 rok: 

a) lekarze ogółem: 4  

b) stomatolodzy: 2 

c) pielęgniarki i położne: 4 

Dane wysłano do Starostwa Powiatowego oraz do Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. 

2. W grudniu 2021 roku przeprowadzona została inwentaryzacja sprzętu 

znajdującego się w Magazynie Obrony Cywilnej (MOC), a dane zostały 

przesłane do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.  

3. Dystrybucja tabletek jodowych z podziałem na grupy ryzyka i wykaz punktów 

wydawania tabletek jodowych (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lipki 

Wielkie oraz Santok). Dane zostały przesłane do Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wielkopolskim. 
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10.  POLITYKA GMINY SANTOK W SEKTORZE KULTURY 

10.1 Informacje ogólne 

Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku jako instytucja kultury działa od 1 kwietnia 

2016 r. Rok 2021 był pierwszym pełnym rokiem po zmianie nazwy i statutu instytucji  

z GOK Santok na CKiR Santok. Zmiana ta podyktowana była podpisaniem Umowy  

z Gminą Santok na operatora Mariny, co nastąpiło 11.01.2021 r. W związku z nowymi 

zadaniami CKiR wystąpiło do Urzędu Pracy i z powodzeniem pozyskało pracownika 

na okres pięciomiesięcznego stażu na stanowisku konserwator. Umowa z Urzędem 

Pracy zakładała zatrudnienie pracownika na umowę o pracę po tym okresie.  

W związku z tym grudniu 2021 r. został zmieniony regulamin organizacyjny CKiR, co 

pozwoliło na zwiększenie liczby etatów obsługujących przystań rzeczną.  

CKiR w Santoku posiada w użyczeniu następujące obiekty: 

1) Budynek Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku, ul. Gorzowska 37, 66-431 

Santok, 

2) Biblioteka w Santoku wraz z siłownią  ul. Gorzowska 35, 66-431 Santok, 

3) Sala wiejska w Lipkach Wielkich, wraz z biblioteką , ul. Szosowa 72 Lipki 

Wielkie, 

4) Boisko Orlik w Wawrowie. 

Łączna wartość obiektów: 3 335 883, 89 zł 

Wyposażenie obiektów: 289 051,30 zł 

Wartość obiektów nie obejmuje przystani rzecznej Marina Santok. 

10.2 Działalność statutowa 

Rok 2021 r. był kolejnym rokiem, w którym obowiązywał stan pandemii na terenie 

naszego kraju. Zaplanowane przez CKiR działania trzeba było dostosować do 

aktualnie obowiązujących obostrzeń, dlatego część z nich odbyła się w trybie online. 

Pozostałe, które mogły się odbyć w formie stacjonarnej uwzględniały ograniczenia 

liczby osób biorących w nich udział.  

Przez cały rok 2021 r. CKiR w Santoku na bieżąco monitorował i rozpatrywał każde 

przedsięwzięcie pod kątem bezpieczeństwa uczestników.  

10.3 Sekcje tematyczne działające przy Centrum Kultury i Rekreacji  

W miarę możliwości związanych z epidemią i luzowaniem ograniczeń, przy Centrum 

Kultury i Rekreacji w Santoku w roku 2021 odbywały się zajęcia sekcji artystycznych. 

Spotkania grup miały miejsce w formie stacjonarnej w sali CKiR oraz w sali wiejskiej  

w Lipkach Wielkich. 

 W zajęciach uczestniczyły zarówno dzieci jak i dorośli.  
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Dzieci mogły uczestniczyć w warsztatach: 

1) plastyczno- manualnych, 

2) teatralno-muzycznych, 

3) tanecznych,  

4) baletowych.  

Zajęcia dla dorosłych to: 

1) malarstwo,  

2) chór,  

3) taniec,  

4) joga,  

5) latino solo,  

6) zajęcia bębniarskie.  

Dorośli uczestnicy chóru oraz grupy tanecznej wielokrotnie prezentowali swoje 

umiejętności podczas gminnych uroczystości.  

10.4 Działania profilaktyczne 

Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku w roku 2021 wiele działań zrealizowało dzięki 

dofinansowaniu ze środków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Działania te miały charakter profilaktyczny i uwzględniały 

niwelowanie szkodliwych zachowań związanych z uzależnieniami od alkoholu, innych 

używek (w tym dopalaczy) czy też smartfonów.  

Zrealizowane zadania:  

1. Akcja ,,Trzeźwy weekend’’ , w ramach której odbyły się cztery wydarzenia: 

a) rajd rowerowy (maj), 

b) Nordic Walking (czerwiec),  

c) spływ kajakowy (sierpień), 

d) turniej tenisa stołowego (wrzesień). 

2. „Wakacje Start! Odłóż smartfon - znajdź swoją pasję”. 

Celem zajęć było zapobieganie uzależnieniom dzieci i młodzieży od komputerów  

i telefonów. W ramach tej akcji odbyły się następujące działania: 

a) warsztaty muzyczno-teatralne (sierpień), 

b) nauka gry w szachy (lipiec), 

c) wakacyjne warsztaty fotograficzne (lipiec), 

d) warsztaty edukacyjno-kulinarne (sierpień), 

e) warsztaty malarskie (sierpień). 
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Zwiększając ofertę kulturalną oraz stymulując uczestnictwo w niej różnych grup 

społecznych, CKiR zainicjowało naukę gry w szachy zachęcając całe rodziny,  

a zwłaszcza męską cześć społeczności do spotkań i rozwoju w tym zakresie. W sali 

wiejskiej w Starym Polichnie odbywały się warsztaty nauki gry w szachy (listopad- 

grudzień).  

 

10.1  Współpraca z placówkami oświatowymi 

W ramach współpracy z placówkami oświatowymi z terenu Gminy Santok, CKiR 

organizowało czas wolny dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii, wiele 

konkursów artystycznych oraz animacje tematyczne.  

Do najważniejszych działań zrealizowanych w ramach tej współpracy należą: 

1. Organizacja ferii zimowych dla dzieci z Gminy Santok. 

Ferie, które na terenie województwa lubuskiego obywały się w terminie od 4.01.2021 

r. do 17.01.2021 r. w trybie online i przebiegały pod hasłami: 

1) twórcze wyzwanie - 7 dni 7 zabaw, 

2) zostań youtuberem – PRZEDSTAW SIEBIE, 

3) wędrujący obraz, 

4) pocztówka z ferii. 

2. Nagranie filmiku z życzeniami z okazji Dnia Babci i Dziadka w gminnych 

przedszkolach - 21.01.2021 r. 

3. Walentynkowa akcja „Znajdź serce” - 29.01.2021 r. 

4. Przygotowywanie monideł i montaż ich na terenie Mariny Santok (luty -  

kwiecień 2021 r.). 

5. Finał poetyckich potyczek - 26.02.2021 - 2.03.2021 r. (forma online). 

6. Finał wokalnych potyczek - 10.03.2021-11.03.2021 r. (forma online). 

7. Światowy Dzień Ziemi - animacje w przedszkolach - 22.04.2021 r. 

8. Konkurs plastyczny dla młodzieży – graffiti - 23.04.2021 r. (forma online). 

9. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (książki - tajemnica) - 23.04.2021 r. 

(forma online). 

10.  Promocja czytelnictwa wśród przedszkolaków – wizyta w Przedszkolu  

w Lipkach Wielkich - 30.04.2021 r. (forma online). 

11.  Animacje w przedszkolach z okazji Dnia Dziecka: Santok, Lipki Wielkie - 

1.06.2021 r.  

12.  Organizacja wakacji dla dzieci i młodzieży z Gminy Santok. 

Lipiec: 
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a) zajęcia sportowe na boisku Orlik w Wawrowie: - 6, 13, 20, 27 lipca 2021 r. 

b) nauka gry w szachy - sala wiejska Stare Polichno - 7, 14, 21, 28 lipca 2021 r. 

c) warsztaty fotograficzne: sala Lipki Wielkie i sala CKiR Santok - 9,16, 23, 30 

lipca 2021 r. 

d) warsztaty czekoladowe: autobus czekolady, Santok - 20.07.2021 r.  

Sierpień: 

a) warsztaty muzyczno-teatralne: Santok, Lipki Wielkie - 2, 3, 4, 5 sierpnia 

2021 r. 

b) warsztaty malarskie Marina w Santoku – 25-26 sierpnia 2021 r.  

c) podchody: Gralewo - 27.08.2021 r. 

d) warsztaty projektowania i druku 3 D, biblioteka w Santoku - 23-24, 26-27 

sierpnia 2021 r. 

13.  Dzień Pluszowego Misia: gminne przedszkola - 29.11.2021 r.  

14.  Poetyckie potyczki - 29.11.2021 r. (forma online). 

15.  Wokalne potyczki 15.12.2021 r. (forma online). 

 

10.2  Przedsięwzięcia o charakterze gminnym i regionalnym 

Do najważniejszych zadań instytucji kultury należy organizacja dużych przedsięwzięć 

przyciągających mieszkańców różnych miejscowości Gminy Santok. Są to m.in. 

imprezy plenerowe oraz wydarzenia odbywające się w halach sportowych lub 

większych salach wiejskich. 

 W 2021 r. pomimo panującej pandemii udało się z powodzeniem zorganizować:  

1. Dni Grodu Santok (2.07.2021 r.)   

Ze względu na obostrzenia impreza zmieniła charakter i przebiegała pod hasłem 

„Nocne Zwiedzanie Grodziska”. Nowa forma promocji walorów historycznych została 

jeszcze trzykrotnie zrealizowana w okresie letnim jako Rodzinne Zwiedzanie 

Grodziska.  

2. Gminny Dzień Osób Niepełnosprawnych 29.01.201 r. - poszczególne 

miejscowości Gminy Santok. 

3. Gminny Dzień Kobiet 6.03.2021 r. - sala CKiR. 

4. Dożynki Gminne 28.08.2021 r. – Promenada w Santoku. 

5. Janczewska Dziesiątka - 26.09.2021 r. - boisko w Janczewie. 

6. Gminny Dzień Seniora - 25.10.2021 r. - hala sportowa w Santoku. 

Do większych przedsięwzięć realizowanych przez Centrum Kultury i Rekreacji należą 

również: 
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1. Zlot aut klasycznych - 4-5.09.2021 r. - Marina w Santoku. 

2. Narodowe Czytanie - 4.09.2021 r. - Marina w Santoku. 

3. Sprzątanie Brzegów Warty 24.04.2021 r. – Santok, Czechów, Wawrów, Stare 

Polichno. 

4. Biesiada Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich 20.08.2021 r. -  

sala CKIR. 

5. Plener malarski, wernisaż poplenerowy - 17-23.09.2021 r. - Stare Polichno, 

Marina Santok. 

6. Spotkanie autorskie z Jerzym Gąsiorkiem – promocja albumu „Gąsior” 

19.12.2021 r. sala CKiR. 

7. Jarmark Świąteczny 10.12.2021 r. - Marina w Santoku. 

 

10.3  Wydarzenia tematyczne 

Oprócz większych przedsięwzięć w roku 2021 Centrum Kultury i Rekreacji 

zorganizowało szereg mniejszych działań w formie online lub stacjonarnie  

w poszczególnych miejscowościach naszej gminy. 

1. Organizacja licytacji na rzecz WOŚP - 19-31.01.2021 r. 

2. Nagranie scenki teatralnej z okazji walentynek przez pracowników CKiR  

w Santoku - 12.02.2021 r. 

3. Przygotowanie przez pracowników CKiR w Santoku przedstawienia online  

z okazji Dnia Kobiet - 8.03.2021 r. 

4. Wielkanocna gra terenowa - 26.03.2021 r. 

5. Wdrażanie projektu Dom Kultury+ (szkolenia, spotkania z badaczami, 

przygotowywania do diagnozy) - 26.03.2021 r. 

6. Prezentacja wykonania stroika wielkanocnego dla Kół Gospodyń Wiejskich - 

26.03.2021 r. (formuła online). 

7. Międzynarodowy Dzień Tańca - 29.05.2021 r. - Promenada w Santoku. 

8. Ogłoszenie konkursu na inicjatywy lokalne w ramach programu Dom Kultury+ 

- 10.06.2021 r. 

9. Animacje w Baranowicach z okazji Dnia Dziecka - 12.06.2021 r. 

10.  Sportowy Dzień Wawrowa (plakaty, animacje) - 14.06.2021 r. 

11.  Szkolenie dla pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy - 

10.06.2021 r. 

12.  Organizacja ogniska i animacji na Marinie dla Szkoły Podstawowej nr 17  

w Gorzowie Wlkp. - 17.06.2021 r. 

13.  Organizacja ogniska i animacji na Marinie dla Szkoły Podstawowej z Witnicy - 

18.06.2021 r. 

14.  Animacje w Płomykowie z okazji Dnia Dziecka - 23.06.2021 r. 



 Raport o stanie Gminy Santok za rok 2021      maj 2022 
 

195 

15.  Organizacja spotkania integracyjnego dla Stowarzyszenia Pracowników Służb 

Społecznych,, Krąg” wraz z podopiecznymi - 23.06.2021 r. 

16.  Animacje w Gralewie z okazji Dnia Dziecka - 24.06.2021 r. 

17. Dzień Dziecka, Noc Kupały w Santoku- animacje dla dzieci i dorosłych - 

26.06.2021 r. - Promenada w Santoku. 

18. Warsztaty bębniarskie - Marina w Santoku - 28.06- 4.07.2021 r. 

19.  Animacje na terenie Mariny w Santoku - podopieczni OPS - 1.07.2021 r. 

20.  Opracowanie i przekazanie wyników diagnozy powstałej w ramach programu 

Dom Kultury+. 

21.  Wybór inicjatyw lokalnych - 5.07.2021 r. 

22.  Inicjatywy lokalne DK+ warsztaty fotograficzne - 8.08.2021 r. 

23.  Otwarcie wystawy fotograficznej w Czechowie „Czechów dawniej i dziś”- 

pomoc przy organizacji - 12.08.2021 r. 

24.  Warsztaty stolarskie DK+ „Dzikie dzieci”- sala Lipki Wielkie.  

25.  Inicjatywy lokalne DK+ Plecenie wieńca dożynkowego Baranowice.  

26.  Biesiada senioralna w Santoku - 5.09.2021 r. 

27.  Inicjatywy lokalne DK+ warsztaty gry na ukulele - sala Lipki Wielkie 2-

3.10.2021 r. 

28.  Inicjatywy lokalne „Różne oblicza Wawrowa” - 6.10.2021 r. 

29.  Pola Nadziei – wspólne sadzenie żonkili - Marina w Santoku - 23.10.2021 r. 

30.  Wernisaż sztuka ducha – sala w CKiR - 29.10.2021 r. 

31.  Inicjatywy lokalne DK+- warsztaty wokalne - sala wiejska Lipki Wielkie - 

30.10.2021 r. 

32.  Lubuska Perła Turystyczna- odebranie nagrody - Słońsk - 29.10.2021 r. 

33.  Koncert „W objęciach czasu” - sala wiejska Lipki Wielkie - 6.11.2021 r. 

34.  Święto Niepodległości: „Opowieści Pokoleń”, „Ocalić wspomnienia”, koncert 

polskiej muzyki klasycznej i filmowej, wystawa starych zdjęć - sala CKiR Santok 

- 10.11.2021 r. 

 

10.4  Działalność gminnych bibliotek 

W działalności bibliotek rok 2021 przebiegał pod znakiem pandemii. Już w 2020 r. 

znacząco zmieniły się zasady funkcjonowania placówek i dopiero w ostatnim kwartale 

2021 r. wróciły one do stanu pierwotnego, a czytelnicy mieli swobodny dostęp do 

księgozbioru. W miarę możliwości promowano czytelnictwo w formie online poprzez 

wspólne czytanie. Odbywały się też akcje czytelnicze, takie jak „Narodowe Czytanie”, 

„Wędrująca książka” czy „Mała książka - wielki człowiek”. 



 Raport o stanie Gminy Santok za rok 2021      maj 2022 
 

196 

Projekt „Narodowe Czytanie” już na stałe zagościł w naszej gminie; w 2021 r. 

przeprowadzono już 6 edycję akcji. W tym roku para prezydencka, pod patronatem 

której odbywa się akcja, zaproponowała „Moralność Pani Dulskiej”.  

„Wędrująca książka” - to nowa inicjatywa polegająca na umieszczeniu różnych pozycji 

czytelniczych na półkach w sklepach, skąd mieszkańcy mogą je wziąć, przeczytać  

i oddać. Dzięki uprzejmości właścicieli sklepów - półki z książkami, nad którymi pieczę 

sprawują gminne biblioteki – ustawione zostały w Gralewie i Janczewie. 

Przedszkolaki z naszej gminy mogły wziąć udział w akcji proponowanej przez Instytut 

Książki „Mała książka - wielki człowiek”. Akcja miała zachęcić rodziców do 

odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który 

przyszedł do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzymał w prezencie Wyprawkę 

Czytelniczą. 

Zakup książek w roku 2021 kształtował się następująco: 

1) Filia Lipki Wielkie - 285 egz. w tym 93 z dotacji MKDNiS, 

2) Santok - 316 egz. w tym 112 z dotacji MKDNiS. 

Łączny koszt zakupu książek to 15 429,00 w tym z dotacji 5 400,00 zł. 

Duże wsparcie dla Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku stanowiła pomoc finansowa  

z programu „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”. Dzięki niej 

księgozbiór biblioteki powiększył się o ok. 1/3 książek. Pozwoliło to w większym 

stopniu zaspokoić potrzeby czytelnicze mieszkańców Gminy Santok. Sugestie 

czytelników spowodowały, że większość zakupionych nowości to literatura piękna.  

W danych dotyczących liczby czytelników i wypożyczeń widoczny jest spadek  

w stosunku do roku ubiegłego. Ze względu na brak odwiedzin w przedszkolach 

znacząco spadła liczba najmłodszych czytelników. „Zasiedzenie” z przyzwyczajenia po 

okresie obostrzeń epidemiologicznych, odbiło się na wielkości wszystkich danych 

statystycznych. 

1) Liczba czytelników: 

a) Filia Lipki Wielkie – 98 

b) Santok -182 

2) Wypożyczenia: 

a) Filia Lipki Wielkie - 1 196 

b) Santok – 2645 

 

3) Odwiedziny: 

a) Filia w Lipkach Wielkich - 580 
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b) Santok - 1166 

4) W 2021 roku do programu bibliotecznego MAK+ wprowadzono: 

a) Lipki Wielkie - 285 egzemplarzy, 

b) Santok- 762 egzemplarzy. 

5) Ubytki 

a) Filia Lipki Wielkie - 566 egzemplarzy., 

b) Santok – 434 egzemplarze. 

Selekcja księgozbioru przeprowadzana jest w celu aktualizacji zbiorów i dostosowania 

ich do potrzeb czytelników. W pierwszej kolejności spisuje się wydawnictwa 

zniszczone i zaczytane, zdekompletowane, uniemożliwiające korzystanie z nich. 

Publikacje popularnonaukowe i naukowe, zwłaszcza techniczne, ulegają szybkiej 

dezaktualizacji. Informacje w nich zawarte starzeją się i książki nie budzą 

zainteresowania czytelników oraz takie, które od 20- 30 lat nie były wypożyczane. 
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11.  KOMUNIKACJA 

 11.1 Transport drogowy 

Gmina Santok jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.  

Gmina Santok jako jednostka właściwa do podejmowania działań mających na 

uwadze dobro społeczne oraz podejmująca wszelkie działania, które zmierzają do 

zapewnienia i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy 

przystąpiła do zadań, mających na celu podpisanie umów jako organizatora 

publicznego transportu zbiorowego. W związku z planowaniem transportu i jego 

organizacją w roku 2021 brane były pod uwagę najlepsze rozwiązania mające na celu 

stworzenie dogodnej siatki połączeń na terenie gminy oraz skomunikowania  

z Gorzowem Wlkp.  

 

Komunikacja publiczna w Gminie Santok 

W sierpniu 2020 r. wójt Gminy Santok zlecił firmie PTC Public Transport Consulting  

z Gdyni opracowanie „Koncepcji obsługi gminy Santok publicznym transportem 

zbiorowym”. Elementem tej koncepcji była analiza możliwych rozwiązań, które miały 

na celu rozpowszechnienie transportu publicznego na terenie gminy. Na podstawie 

ww. opracowania przygotowany został wniosek o dofinansowanie połączeń z 

Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 

na 2021 r.  

Nabór wniosków prowadzony był w dniach 4–24 listopada 2020 r. Wniosek Gminy 

Santok został pozytywnie oceniony i 15 grudnia 2020 r. wójt zawarł z wojewodą 

lubuskim umowę na dopłatę ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów 
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Autobusowych o charakterze użyteczności w wysokości 3 zł do wozokilometra 

(umowa nr 801.72.2020 r.) oraz umowy z PKS na realizację połączeń autobusowych. 

Gmina Santok uzyskała dopłatę do realizacji przewozów komunikacyjnych  

w wysokości 741 605,00 zł. Umowa obowiązywała do końca grudnia 2021 r.  

DOFINANSOWANIE PRZEKAZANE PRZEZ LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 

Miesiące Wypłacone 

styczeń 62 536,00 zł 

luty 68 364,00 zł 

marzec 77 841,00 zł 

kwiecień 70 422,00 zł 

maj 61 124,00 zł 

czerwiec 64 410,00 zł 

lipiec 63 845,00 zł 

sierpień 62 562,00 zł 

wrzesień 47 453,00 zł 

październik 47 709,00 zł 

listopad 46 471,00 zł 

grudzień 69 257,00 zł 

do oddania 389,00 zł 

RAZEM 741 605,00 zł 

 

Powyższe działania samorządu przyczyniły się do uzyskania atrakcyjnych, niskich cen 

biletów dla mieszkańców. 

Jednocześnie Gmina dokonała wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego 

i podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Gorzowie 

Wlkp. Sp. z o. o. (umowa nr RRG/45/2020 – od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021, 

Aneks nr 1 z dnia 4 stycznia 2021 r. oraz Porozumienie z dnia 4 lutego 2021 r.).  

Łączna kwota przekazana na rzecz PKS Sp. z o.o. przez Gminę Santok w 2021 r. 

wyniosła 1 456 843,77 zł.  

W wyniku zawartej umowy Gmina zapewnia mieszkańcom dojazd do szkół na terenie 

gminy oraz umożliwia skomunikowanie dojazdu do szkół średnich i pracy na terenie 

Gorzowa Wielkopolskiego. 

W 2021 r. uruchomionych zostało pięć linii autobusowych:  

1. linia 211 – (Dworzec PKS, Gorzów Wlkp.) – Wawrów – Goszczanowo (w obie 

strony), 

2. linia 212 – (Dworzec PKS, Gorzów Wlkp.) – Wawrów – Lipki Małe (w obie 

strony), 
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3. linia 213 – Santok - Janczewo – Santok, 

4. linia 214 - Santok - Płomykowo – Santok, 

5. linia 215 - Goszczanowo – Stare Polichno – Santok. 

 

 CENNIK BILETÓW NA LINIACH 211, 212, 213, 214, 215,216 

OBOWIĄZUJE OD: 01.01.2021 R. 

N
o

rm
a
ln

y
 

je
d

n
o

ra
zo

w
y
 

 ulgowy ustawowy % 

N
o

rm
a
ln

y
 

m
ie

si
ę
cz

n
y
 

ulgowy ustawowy(%) 

33 37 49 51 78 93 95 33 37 49 51 78 93 

5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 150,0 100,50 94,50 76,50 73,50 33,00 10,50 

 Bilet jednorazowy uprawnia do dowolnej liczby przejazdów (przesiadek) w ciągu 60 min 

od momentu zakupu biletu 

 Bilet miesięczny uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów na dowolnej trasie  

w okresie ważności biletu 

 Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego 

przyznawane są zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do 

ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego 

 

Gmina podpisała również umowę z Urzędem Marszałkowskim (umowa Nr 

DG.IV.8071.32.2021). Przedmiotem niniejszej umowy było określenie szczegółowych 

zasad przekazywania przez samorząd województwa na rzecz organizatora 

rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania 

ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie 

zbiorowym i uzyskała z tego tytułu rekompensatę w wysokości 145 623,50 zł. 

 

Komunikacja publiczna w Gminie Santok
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DOFINANSOWANIE WYPŁACONE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI 

 

 

Lp. 

Nazwa i adres 

operatora 

Linia 

komunikacyjna 

– nr 

potwierdzenia/ 

zezwolenia 

Liczba 

biletów 

ulgowych 

jednorazow

ych 

Rekompensat

a do biletów 

ulgowych 

jednorazowyc

h 

Liczba 

biletów 

ulgowych 

miesięczn

ych 

Rekompensata do 

biletów ulgowych 

miesięcznych 

Łączna 

liczba 

biletów 

ulgowych 

Wypłacona 

rekompensata  

1. 

Przedsiębiorstwo 

Komunikacji 

Samochodowej  

Sp. z o.o. 

 ul. Podmiejska 20 

66-400 Gorzów 

Wielkopolski 

211 - 

Zaświadczenie 

nr 1/2020 

2030 6686,1 1220 74295,57 3250 80981,67 

2. 

Przedsiębiorstwo 

Komunikacji 

Samochodowej  

Sp. z o.o. 

 ul. Podmiejska 20 

66-400 Gorzów 

Wielkopolski 

212 - 

Zaświadczenie 

nr 2/2020 

1069 3668,9 802 46386,46 1871 50055,36 

3. 

Przedsiębiorstwo 

Komunikacji 

Samochodowej  

Sp. z o.o.  

ul. Podmiejska 20  

66-400 Gorzów 

Wielkopolski 

213 - 

Zaświadczenie 

nr 3/2020 

0 0 92 6302,31 92 6302,31 

4. 

Przedsiębiorstwo 

Komunikacji 

Samochodowej  

Sp. z o.o.  

ul. Podmiejska 20  

66-400 Gorzów 

Wielkopolski 

214 - 

Zaświadczenie 

nr 4/2020 

0 0 100 3675 100 3675 

5. 

Przedsiębiorstwo 

Komunikacji 

Samochodowej  

Sp. z o.o. 

 ul. Podmiejska 20 

66-400 Gorzów 

Wielkopolski 

215 - 

Zaświadczenie 

nr 5/2020 

0 0 124 4609,16 124 4609,16 

ŁĄCZNIE W ROKU 3099 10355 2338 135268,50 5437 145623,50 

 

Miejscowości leżące w bezpośrednim sąsiedztwie Gorzowa Wielkopolskiego (Wawrów 

i Czechów) obsługiwane były dodatkowo przez 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 nr WGT/15/2020 jaką 

Gmina Santok zawarła z Miastem Gorzów Wlkp., w oparciu o „Porozumienie 

Komunalne”. Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. obsługiwał dwie 

linie autobusowe: 

1. linia 113 do miejscowości Wawrów (w obie strony), 

2. linia 122 do miejscowości Czechów (w obie strony). 

Na mocy umowy nr WGT/15/2020 zawartej w dniu 18.12.2020 r. Gmina Santok 

udzieliła gorzowskiemu MZK dotację na kwotę 206 880,20 zł w celu wykonania 

przewozów do ww. miejscowości. 
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Miesiąc Liczba kilometrów  Stawka dopłaty Kwota dopłaty 

Styczeń 3 255 5,30 17 251,50 ZŁ 

Luty 3 091 5,30 16 382,30 ZŁ 

Marzec 3 335 5,30 17 675,50 ZŁ 

Kwiecień 3 206 5,30 16 991,80 ZŁ 

Maj 3 189 5,30 16 901,70 ZŁ 

Czerwiec 3 206 5,30 16 991,80 ZŁ 

Lipiec 3 415 5,30 18 099,50 ZŁ 

Sierpień 3 255 5,30 17 251,50 ZŁ 

Wrzesień 3 286 5,30 17 415,80 ZŁ 

Październik 3 349 5,30 17 749,70 ZŁ 

Listopad 3 126 5,30 16 567,80 ZŁ 

Grudzień 3 321 5,30 17 601,30 ZŁ 

RAZEM 39 034 5,30 206 880,20 ZŁ 

 

Wójt Gminy Santok uwzględniając powyższe cele i mając na uwadze potrzeby 

wynikające z korzystania ze zbiorowego transportu, wznowił postępowania, które 

będą miały wpływ na kontynuację przedsięwzięcia w roku 2022 r. 

 

11.2 Transport kolejowy 

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

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

na którym zatrzymują się obecnie wyłącznie pociągi osobowe. 

Stacja Santok posiada relatywnie dobry poziom obsługi, odjeżdża stąd - w dni 

robocze - 11 par pociągów do Gorzowa Wlkp. (i dalej do Kostrzyna nad Odrą) oraz 11 

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 odbywania dalszych podróży 

poprzez skomunikowanie 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.). 
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Istotnym wzmocnieniem jakości obsługi gminy transportem kolejowym będzie 

postulowane przez Wójta Gminy Santok odtworzenie przystanku osobowego  

w miejscowości Czechów oraz przeniesienie przystanku Santok do centrum 

miejscowości, które planowane są wraz z modernizacją linii kolejowej nr 203 na 

odcinku Gorzów – Krzyż. Obecnie trwają prace projektowe dla modernizacji ww. 

odcinka. 

 

11.3 Infrastruktura 

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

gminnej (klasy L) oraz drogi niepubliczne (wewnętrzne).  

Długość dróg wg rodzaju nawierzchni: 

1. nawierzchnia bitumiczna: 15,721 km,  

2. nawierzchnia żwirowa: 23,228 km,  

3. nawierzchnia prefabrykaty betonowe: 0,085 km,  

4. nawierzchnia betonowa: 1,145 km, 

5. nawierzchnia gruntowa naturalna (z gruntu rodzimego): 10,751 km,  

6. nawierzchnia gruntowa, wzmocniona żwirem, żużlem itp.: 19,365 km,   

7. nawierzchnia kostka prefabrykowana: 3,521 km,  

8. nawierzchnia tłuczniowa: 13,398 km. 

Liczba obiektów mostowych na gminnych drogach publicznych - 5 szt. 

Liczba obiektów mostowych dla przepustów - 31 szt. 

Główne szlaki komunikacji drogowej stanowią:  

1. drogi wojewódzkie, o długości około 26,0 km, w tym:  

1) 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, 

2) 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,  

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

3. na terenie gminy znajduje się również odcinek drogi krajowej nr 22, będący 

północno-zachodnią granicą gminy, relacji Kostrzyn-Gorzów Wlkp.-Wałcz  

o łącznej długości 0,9 km i nawierzchni bitumicznej. 
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Całoroczna konserwacja dróg gminnych 

Realizację zadania pod nazwą „Całoroczna konserwacja dróg gruntowych na terenie 

Gminy Santok w roku 2021” wykonywało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-

Handlowe Leon Tołkacz z siedzibą w Sarbiewie 3; 66-542 Zwierzyn. 

Zakres przedmiotu umowy obejmował w szczególności: 

1. bieżącą konserwację nawierzchni gruntowej dróg gminnych na terenie Gminy 

Santok,  

2. równanie dróg,  

3. profilowanie dróg, 

4. wałowanie wraz z uzupełnieniem nawierzchni materiałem drogowym takim jak: 

kliniec, gruz betonowy bez zmiany parametrów konstrukcyjnych nawierzchni. 

Całkowity koszt zadania:  

1. Umowa: 306 393,00 zł brutto.  

2. Wykonanie: 293 196,77 zł brutto. 

Łączna powierzchnia wyremontowanych dróg wyniosła – 212 616,00 m2. 

Wbudowano - 2 500 ton kruszywa łamanego – klińca i 975 ton gruzu betonowego 

kruszonego.  

Prace drogowe przy naprawie nawierzchni dróg gruntowych były prowadzone na 

terenie całej Gminy Santok. 

Naprawiono nawierzchnię dróg gruntowych: 

1. w miejscowości Janczewo - ulica Okrężna na odcinku 320 metrów droga 

została wyrównana i wyprofilowana, a jej nawierzchnia wzmocniona warstwą 

gruzu betonowego i klińca. 

      Wbudowano - 375 ton gruzu betonowego i 300 ton kruszywa łamanego – klińca. 

2. W miejscowości Wawrów – ulica Sadowa na odcinku 240 metrów droga 

została wyrównana i wyprofilowana, a jej nawierzchnia wzmocniona warstwą 

gruzu betonowego i klińca. 

Wbudowano: 75 ton gruzu betonowego i 100 ton kruszywa łamanego – klińca. 
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Naprawa nawierzchni dróg gruntowych 

 

Naprawa nawierzchni dróg gruntowych 
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Zimowe utrzymanie dróg gminnych 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych podzielone jest na dwa obszary zimowego 

utrzymania: 

1. Obszar Nr 1 – ok. 38 km dróg - obejmuje następujące miejscowości: Wawrów, 

Czechów, Górki, Janczewo, Gralewo, Santok, Płomykowo i Stare Polichno. 

2. Obszar Nr 2 – ok. 30 km dróg - obejmuje następujące miejscowości: Nowe 

Polichno, Ludzisławice, Lipki Wielkie, Lipki Małe, Mąkoszyce, Baranowice  

i Jastrzębnik. 

Obszar Nr 1 

Realizację zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Santok w sezonie 

zimowym 2021/2022” na terenie Obszaru Nr 1 wykonywała firma BIO Robert 

Dawidowicz, ul. Gorzowska 91, 66-431 Santok.  

Przedmiot umowy obejmuje: 

1. odśnieżanie dróg gminnych (zgarnianie śniegu na pobocze na całej szerokości 

jezdni), 

2. zwalczanie i likwidację śliskości zimowej poprzez posypywanie mieszanką 

piasku z solą,  

3. jednoczesne odśnieżanie dróg i likwidację śliskości poprzez posypywanie 

mieszanką piasku z solą. 

Całkowity koszt zadania:  

1) Umowa: 30 000,00 zł brutto; Aneks do przedmiotowej umowy w styczniu  

i zwiększenie kwoty do 36 000,00 zł brutto. 

2) Wykonanie: 30 467,60 zł brutto. 

 

Obszar Nr 2 

Realizację zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Santok w sezonie 

zimowym 2021/2022” na terenie Obszaru Nr 2 wykonywała firma BIO Robert 

Dawidowicz, ul. Gorzowska 91, 66-431 Santok.  

Przedmiot umowy obejmuje: 

1. odśnieżanie dróg gminnych (zgarnianie śniegu na pobocze na całej szerokości 

jezdni),  

2. zwalczanie i likwidację śliskości zimowej poprzez posypywanie mieszanką 

piasku z solą,  
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3. jednoczesne odśnieżanie dróg i likwidację śliskości poprzez posypywanie 

mieszanką piasku z solą. 

Całkowity koszt zadania:  

1) Umowa: 25 000,00 zł brutto. 

2) Wykonanie: 14 876,11 zł brutto. 

 

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Santok w sezonie zimowym 2021/2022 
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Organizacja ruchu drogowego 

Montaż oznakowania drogowego: 

1. wykonywanie oznakowania poziomego P-17 „linia przystankowa” w pasie 

drogowym drogi gminnej nr 004606F (dz. ew. Nr 69,52) w miejscowości Górki 

oraz dz. ew. nr 339 w miejscowości Janczewo, 

2. wykonywanie oznakowania ostrzegawczego A-17, „dzieci” w pasie drogowym 

drogi powiatowej Nr 1365F (dz. ew. Nr 624) w miejscowości Santok, 

3. wykonywanie oznakowania B-43 „strefa ograniczonej prędkości” do 30 km/h  

w pasie drogowym drogi gminnej Nr 004624F ul. Młyńska (dz. nr 404) oraz 

drogi Nr 004623F ul. Lipowa (dz. Nr 390) w miejscowości Stare Polichno, 

4. wykonywanie oznakowania znakami informacyjnymi D-15 „przystanek 

autobusowy” w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Gminy Santok,  

5. wykonywanie oznakowania poziomego P-17 „linia przystankowa” w pasie 

drogowym dróg powiatowych na terenie Gminy Santok,  

6. montaż 100 tabliczek z rozkładem jazdy komunikacji publicznej na terenie całej 

Gminy Santok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabliczki z rozkładem jazdy komunikacji publicznej na terenie Gminy Santok 
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Oznakowanie ostrzegawcze A-17 

 

Oznakowanie poziome P-17 „linia przystankowa” 
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12.  REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 

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

uchwały: 

XXIX SESJA RADY GMINY SANTOK Z DNIA 3 LUTEGO 2021 R. 

1. Uchwała Nr XXIX/276/2021 Rady Gminy Santok z dnia 3 lutego 2021 r.  

w sprawie stwierdzenia braku przesłanek do wygaszenia mandatu radnej 

Katarzyny Szafrańskiej.  

2. Uchwała Nr XXIX/277/2021 Rady Gminy Santok z dnia 3 lutego 2021 r.  

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego  

w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Puszcza Gorzowska”.  

3. Uchwała Nr XXIX/278/2021 Rady Gminy Santok z dnia 3 lutego 2021 r.  

w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. 

4. Uchwała Nr XXIX/279/2021 Rady Gminy Santok z dnia 3 lutego 2021 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Santok.  

5. Uchwała Nr XXIX/280/2021 Rady Gminy Santok z dnia 3 lutego 2021 r.  

w przedmiocie zmiany Uchwały nr XXVIII/205/16 Rady Gminy Santok z dnia 30 

grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Santok.  

6. Uchwała Nr XXIX/281/2021 Rady Gminy Santok z dnia 3 lutego 2021 r.  

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo.  

7. Uchwała Nr XXIX/282/2021 Rady Gminy Santok z dnia 3 lutego 2021 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w Gminie Santok w miejscowościach 

Janczewo i Gralewo. 

8. Uchwała Nr XXIX/283/2021 Rady Gminy Santok z dnia 3 lutego 2021 r.  

w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie 

chodnika wzdłuż drogi nr 1405F na odc. od Janczewa (Kolonia) w kierunku 

Zdroiska I etap w miejscowości Janczewo”.  

9. Uchwała Nr XXIX/284/2021 Rady Gminy Santok z dnia 3 lutego 2021 r.  

w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie 

odwodnienia drogi nr 1405F w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 

158 w miejscowości Janczewo”.  

10. Uchwała Nr XXIX/285/2021 Rady Gminy Santok z dnia 3 lutego 2021 r.  

w sprawie zamiaru przekształcenia Gminnego Przedszkola w Lipkach Wielkich 

poprzez zmianę jego siedziby.  
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11. Uchwała Nr XXIX/286/2021 Rady Gminy Santok z dnia 3 lutego 2021 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2021.  

XXX SESJA RADY GMINY SANTOK Z DNIA 10 MARCA 2021 R. 

12. Uchwała Nr XXX/287/2021 Rady Gminy Santok z dnia 10 marca 2021 r.  

w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie nauczycieli pobierane przez podmioty, o których mowa w art. 70a 

ust. 3a pkt 1, pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 

oraz ustalenia formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie będzie 

przyznawane za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Santok w 2021 roku.  

13. Uchwała Nr XXX/288/2021 Rady Gminy Santok z dnia 10 marca 2021 r.  

w sprawie utworzenia placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie 

pracy podwórkowej. 

14. Uchwała Nr XXX/289/2021 Rady Gminy Santok z dnia 10 marca 2021 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku. 

15. Uchwała Nr XXX/290/2021 Rady Gminy Santok z dnia 10 marca 2021 r.  

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na rok 2021. 

16. Uchwała Nr XXX/291/2021 Rady Gminy Santok z dnia 10 marca 2021 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości 

Lipki Wielkie oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.  

17. Uchwała Nr XXX/292/2021 Rady Gminy Santok z dnia 10 marca 2021 r.  

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.  

18. Uchwała Nr XXX/293/2021 Rady Gminy Santok z dnia 10 marca 2021 r.  

w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków 

komunikacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej nr 158, na ternie Gminy Santok. 

19. Uchwała Nr XXX/294/2021 Rady Gminy Santok z dnia 10 marca 2021 r.  

w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego w Gminie Santok. 

20. Uchwała Nr XXX/295/2021 Rady Gminy Santok z dnia 10 marca 2021 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2021. 

21. Uchwała Nr XXX/296/2021 Rady Gminy Santok z dnia 10 marca 2021 r.  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 

2021-2038.  

22. Uchwała Nr XXX/297/2021 Rady Gminy Santok z dnia 10 marca 2021 r.  

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.  
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23. Uchwała Nr XXX/298/2021 Rady Gminy Santok z dnia 10 marca 2021 r.  

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.  

24. Uchwała Nr XXX/299/2021 Rady Gminy Santok z dnia 10 marca 2021 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipkach 

Wielkich.  

XXXI SESJA RADY GMINY SANTOK Z DNIA 28 KWIETNIA 2021 R. 

25. Uchwała Nr XXXI/300/2021 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2021 r.  

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za 

okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku. 

26. Uchwała Nr XXXI/301/2021 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2021 r.  

w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu 

wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.  

27. Uchwała Nr XXXI/302/2021 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2021 r.  

w sprawie  w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/238/2020 Rady Gminy Santok  

z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z 

Mariny Santok oraz przekazania Wójtowi Gminy Santok uprawnień w zakresie 

ustalenia cen i opłat za wypożyczanie sprzętu wodnego oraz wynajmu 

domków wypoczynkowych znajdujących się na terenie mariny.  

28. Uchwała Nr XXXI/303/2021 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2021 r.  

w sprawie w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych 

w miejscach publicznych. 

29. Uchwała Nr XXXI/304/2021 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2021 r.  

w sprawie w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami  

i zawarcia przez Gminę Santok porozumienia międzygminnego dotyczącego 

zasad współpracy przy opracowaniu „Planu Zrównoważonej Mobilności 

Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego”. 

30. Uchwała Nr XXXI/305/2021 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2021 r.  

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Santok. 

31. Uchwała Nr XXXI/306/2021 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2021 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Santok 

prawa własności nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki 240 położonej  

w obrębie Czechów, gm. Santok. 

32. Uchwała Nr XXXI/307/2021 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2021 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/102/08 Rady Gminy Santok z dnia 21.02.2008 

r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Janczewo.  

33. Uchwała Nr XXXI/308/2021 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2021 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2021. 
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34. Uchwała Nr XXXI/309/2021 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2021 r.  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 

2021-2038. 

35. Uchwała Nr XXXI/310/2021 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2021 r.  

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Santok dotyczącego wniosku  

o weryfikację i zmianę decyzji Lubuskiego Kuratora Oświaty dotyczącą braku 

zgody na przeniesienie Przedszkola Gminnego w Lipkach Wielkich do budynku 

Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich.  

36. Uchwała Nr XXXI/311/2021 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2021 r.  

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. 

37. Uchwała Nr XXXI/312/2021 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2021 r.  

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. 

XXXII SESJA RADY GMINY SANTOK Z DNIA 9 CZERWCA 2021 R. 

38. Uchwała Nr XXXII/313/2021 Rady Gminy Santok z dnia 9 czerwca 2021 r.  

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Santok wotum zaufania.  

39. Uchwała Nr XXXII/314/2021 Rady Gminy Santok z dnia 9 czerwca 2021 r.  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok. 

40. Uchwała Nr XXXII/315/2021 Rady Gminy Santok z dnia 9 czerwca 2021 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Santok z tytułu wykonania 

budżetu za 2020 rok.  

41. Uchwała Nr XXXII/316/2021 Rady Gminy Santok z dnia 9 czerwca 2021 r.  

w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi samorządami oraz zgody na 

zawarcie przez Gminę Santok porozumienia celem opracowania dokumentu 

pn. „Strategia rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Gorzowa Wielkopolskiego 2030”.  

42. Uchwała Nr XXXII/317/2021 Rady Gminy Santok z dnia 9 czerwca 2021 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w Gminie Santok w rejonie linii kolejowej  

w miejscowości Płomykowo. 

43. Uchwała Nr XXXII/318/2021 Rady Gminy Santok z dnia 9 czerwca 2021 r.  

w sprawie zmiany uchwały XXXI/305/2021 Rady Gminy Santok z dnia 28 

kwietnia 2021r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Santok. 

44. Uchwała Nr XXXII/319/2021 Rady Gminy Santok z dnia 9 czerwca 2021 r.  

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/300/2021 Rady Gminy Santok z dnia 28 

kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa 

domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień 

złożenia wniosku. 
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45. Uchwała Nr XXXII/320/2021 Rady Gminy Santok z dnia 9 czerwca 2021 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2021.  

46. Uchwała Nr XXXII/321/2021 Rady Gminy Santok z dnia 9 czerwca 2021 r.  

w sprawie udzielania pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu. 

XXXII SESJA RADY GMINY SANTOK Z DNIA 30 CZERWCA 2021 R. 

47. Uchwała Nr XXXIII/322/2021 Rady Gminy Santok z dnia 30 czerwca 2021 r.  

w sprawie określenia ceny jednostki paliwa obowiązującej dla danego pojazdu 

na terenie Gminy Santok w roku szkolnym 2021/2022 na potrzeby zawierania 

umów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci 

i uczniów do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka 

rewalidacyjno-wychowawczego. 

48.  Uchwała Nr XXXIII/323/2021 Rady Gminy Santok z dnia 30 czerwca 2021 r.  

w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/123/2019 Rady Gminy Santok z dnia 30 

września 2019 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Santoku ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku 

oraz nadania statutu. 

49.  Uchwała Nr XXXIII/324/2021 Rady Gminy Santok z dnia 30 czerwca 2021 r.  

w sprawie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  

z terenu Gminy Santok na lata 2021-2032 – aktualizacja”. 

50.  Uchwała Nr XXXIII/325/2021 Rady Gminy Santok z dnia 30 czerwca 2021 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 

trzech lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. 

51.  Uchwała Nr XXXIII/326/2021 Rady Gminy Santok z dnia 30 czerwca 2021 r.  

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów. 

52. Uchwała Nr XXXIII/327/2021 Rady Gminy Santok z dnia 30 czerwca 2021 r.  

w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.  

53. Uchwała Nr XXXIII/328/2021 Rady Gminy Santok z dnia 30 czerwca 2021 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w Gminie Santok obszaru położonego 

powyżej terenu kolejowego w miejscowości Santok.  

54. Uchwała Nr XXXIII/329/2021 Rady Gminy Santok z dnia 30 czerwca 2021 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2021.  

55. Uchwała Nr XXXIII/330/2021 Rady Gminy Santok z dnia 30 czerwca 2021 r.  

w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/321/2021.  
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XXXIV SESJA RADY GMINY SANTOK Z DNIA 8 WRZEŚNIA 2021 R. 

56. Uchwała Nr XXXIV/331/2021 Rady Gminy Santok z dnia 8 września 2021 r.  

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Santok na lata 2021-2025. 

57. Uchwała Nr XXXIV/332/2021 Rady Gminy Santok z dnia 8 września 2021 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa 

Mieszkaniowa „KZN-Nadwarciański" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  

58. Uchwała Nr XXXIV/333/2021 Rady Gminy Santok z dnia 8 września 2021 r.  

w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu 

Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej 

Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.  

59. Uchwała Nr XXXIV/334/2021 Rady Gminy Santok z dnia 8 września 2021 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w miejscowości 

Czechów.  

60. Uchwała Nr XXXIV/335/2021 Rady Gminy Santok z dnia 8 września 2021 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na bezciężarowe odłączenie działki z księgi 

wieczystej. 

61. Uchwała Nr XXXIV/336/2021 Rady Gminy Santok z dnia 8 września 2021 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Santok nieruchomości 

stanowiącej działkę o nr ewid. 126, obr. Santok.  

62. Uchwała Nr XXXIV/337/2021 Rady Gminy Santok z dnia 8 września 2021 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/85/2019 Rady Gminy Santok z dnia 29 maja 

2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Janczewo.  

63. Uchwała Nr XXXIV/338/2021 Rady Gminy Santok z dnia 8 września 2021 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2021. 

64. Uchwała Nr XXXIV/339/2021 Rady Gminy Santok z dnia 8 września 2021 r.  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038.  

65. Uchwała Nr XXXIV/340/2021 Rady Gminy Santok z dnia 8 września 2021 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipkach 

Wielkich . 

66. Uchwała Nr XXXIV/341/2021 Rady Gminy Santok z dnia 8 września 2021 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipkach 

Wielkich. 

XXXV SESJA RADY GMINY SANTOK Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2021 R. 

67. Uchwała Nr XXXV/342/2021 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2021 r.  

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego. 

68. Uchwała Nr XXXV/343/2021 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2021 r.  

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Janczewo.  
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69. Uchwała Nr XXXV/344/2021 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2021 r.  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038.  

XXXVI SESJA RADY GMINY SANTOK Z DNIA 24 LISTOPADA 2021 R. 

70. Uchwała Nr XXXVI/345/2021 Rady Gminy Santok z dnia 24 listopada 2021 r. 

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Santok nr II/4/2018 z dnia 29.11.2018 r.  

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Santok. 

71. Uchwała Nr XXXVI/346/2021 Rady Gminy Santok z dnia 24 listopada 2021 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/102/08 Rady Gminy Santok z dnia 21.02.2008 

r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Janczewo.  

72. Uchwała Nr XXXVI/347/2021 Rady Gminy Santok z dnia 24 listopada 2021 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na 

rzecz Gminy Santok nieruchomości położonej w Czechowie stanowiącej 

własność Skarbu Państwa. 

73. Uchwała Nr XXXVI/348/2021 Rady Gminy Santok z dnia 24 listopada 2021 r.  

w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Kłodawa o uznanie lasów za 

ochronne. 

74. Uchwała Nr XXXVI/349/2021 Rady Gminy Santok z dnia 24 listopada 2021 r.  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie 

Gminy Santok. 

75. Uchwała Nr XXXVI/350/2021 Rady Gminy Santok z dnia 24 listopada 2021 r.  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

76. Uchwała Nr XXXVI/351/2021 Rady Gminy Santok z dnia 24 listopada 2021 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipkach 

Wielkich.  

77. Uchwała Nr XXXVI/352/2021 Rady Gminy Santok z dnia 24 listopada 2021 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipkach 

Wielkich. 

78. Uchwała Nr XXXVI/353/2021 Rady Gminy Santok z dnia 24 listopada 2021 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2021. 

XXXVII SESJA RADY GMINY SANTOK Z DNIA 15 GRUDNIA 2021 R. 

79. Uchwała Nr XXXVII/354/2021 Rady Gminy Santok z dnia 15 grudnia 2021 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego. 

80. Uchwała Nr XXXVII/355/2021 Rady Gminy Santok z dnia 15 grudnia 2021 r.  

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo. 

81. Uchwała Nr XXXVII/356/2021 Rady Gminy Santok z dnia 15 grudnia 2021 r.  

w sprawie ustalenia wysokości diet radnych. 
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82. Uchwała Nr XXXVII/357/2021 Rady Gminy Santok z dnia 15 grudnia 2021 r.  

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/157/16 Rady Gminy Santok z dnia 16 

czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla 

sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów z terenu Gminy 

Santok. 

83. Uchwała Nr XXXVII/358/2021 Rady Gminy Santok z dnia 15 grudnia 2021 r.  

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Santok. 

84.  Uchwała Nr XXXVII/359/2021 Rady Gminy Santok z dnia 15 grudnia 2021 r.  

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2022. 

85. Uchwała Nr XXXVII/360 Rady Gminy Santok w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2022-2038. 

86. Uchwała Nr XXXVII/361/2021 Rady Gminy Santok z dnia 15 grudnia 2021 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2021. 

XXXVIII SESJA RADY GMINY SANTOK Z DNIA 30 GRUDNIA 2021 R. 

87. Uchwała Nr XXXVIII/362/2021 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2021 r.  

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2022 rok. 

88. Uchwała Nr XXXVIII/363/2021 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2021 r.  

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 

2022 rok.  

89. Uchwała Nr XXXVIII/364/2021 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2021 r. w 

sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. 

90. Uchwała Nr XXXVIII/365/2021 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2021 r. w 

sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Santok, którzy uczestniczyli w działaniu 

ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową 

Straż Pożarną lub Gminę Santok. 

91. Uchwała Nr XXXVIII/366/2021 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2021 r.  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022. 

92. Uchwała Nr XXXVIII/367/2021 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2021 r.  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i petycji na rok 

2022.  

93. Uchwała Nr XXXVIII/368/2021 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2021 r.  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Społecznych i Oświatowych na 

rok 2022. 

94. Uchwała Nr XXXVIII/369/2021 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2021 r. w 

sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki na rok 2022. 

95.  Uchwała Nr XXXVIII/370/2021 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2021 r. w 

sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Santok na 2022 r. 
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 W 2021 roku Rada Gminy Santok uchwaliła 95 uchwał.  

Spośród 95 przyjętych przez Radę Gminy Santok uchwał wg powyższego wykazu:  

1. Do uchwał nr XXXIV/340/2021 oraz XXXIV/341/2021 wydano rozstrzygnięcia 

nadzorcze Wojewody Lubuskiego,  

2. 7 uchwał dotyczyło spraw organizacyjnych Rady Gminy,  

3. 5 uchwał dotyczyło sposobu rozpatrzenie skarg, 

4. 4 uchwały dotyczyły sposobu rozpatrzenia petycji,  

5. uchwałą Nr XXIX/279/2021 Rady Gminy Santok z dnia 3 lutego 2021 r. 

uchwalono Statut Gminy Santok, 

6. realizację 80 uchwał powierzono Wójtowi Gminy, 

7. 13 uchwał dotyczyło zmian uchwały budżetowej Gminy Santok lub Wieloletniej 

Prognozy Finansowej,  

8. 72 uchwały powierzone do realizacji Wójtowi zostały wykonane lub uchylone,  

9. 2 uchwały nie zostały wykonane w 2021r. tj. XXIX/283/2021 oraz 

XXIX/284/2021, 

10.  6 uchwał jest w trakcie realizacji tj. uchwała nr: XXIX/282/2021, XXXI/306/2021, 

XXXII/317/2021, XXXIII/325/2021, XXXIII/328/2021, XXXVI/347/2021. 
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13. WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA 

 

1. 13 sierpnia 2021 r. została zawarta Umowa Partnerska pomiędzy Gminą Santok 

i Gminą Rüdersdorf bei Berlin. 

W Umowie Partnerstwa strony zadeklarowały współpracę, polegającą na wymianie 

doświadczeń i realizacji wspólnych przedsięwzięć w następujących dziedzinach: 

1) turystyki i promocji, 

2) kultury, opieki nad zabytkami i ochrony dziedzictwa kulturowego, 

3) ochrony środowiska naturalnego, 

4) transportu i komunikacji,  

5) współpracy gospodarczej, 

6) bezpieczeństwa i zapobiegania klęskom żywiołowym, 

7) planowania przestrzennego, 

8) gospodarki komunalnej, 

9) edukacji i wymiany młodzieży, 

10)  sportu i rekreacji, 

11)  polityki społecznej, 

12)  integracji europejskiej. 

Celem realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się do podejmowania 

następujących działań: 

1) tworzenia programów współpracy, 

2) propagowania współpracy administracji, 

3) rozwijania kontaktów instytucjonalnych, 

4) realizacji wspólnych projektów, 

5) regularnej wymiany doświadczeń, 

6) promowania kontaktów międzyludzkich, 

7) organizowania i wspierania bezpośrednich kontaktów organizacji społecznych 

działających w gminach będących stronami niniejszej umowy, 

8) rozwijania współpracy gospodarczej, w tym aktywnego wspierania inicjatyw  

i wymiany ofert gospodarczych, 

9) wspólnej organizacji imprez kulturalnych, promocyjnych, turystycznych, 

edukacyjnych, wystawienniczych i wzajemnego udziału w tego typu imprezach 

organizowanych przez strony, 

10)  promocji współpracy w środkach masowego przekazu. 

Umowa wprowadziła stały mechanizm spotkań, celem zapewnienia regularnej 

współpracy. Spotkania stron mają odbywać się co najmniej dwa razy w roku. 
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2. Wójt Gminy Santok Paweł Pisarek oraz Sekretarz Gminy Krzysztof Karwatowicz 

spotkali się w Santoku 8 listopada 2021 r. z delegacją Gminy Rüdersdorf bei 

Berlin. Było to pierwsze spotkanie w trybie przewidzianym Umową Partnerstwa.  

Podczas rozmów, ustalono, że istotnym elementem współpracy są projekty zbliżające 

do siebie społeczności lokalne obu gmin. Padły propozycje organizacji wymiany 

uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych w obu gminach, a także 

przeprowadzenia prezentacji obu gmin podczas ważnych imprez partnera. 

Skoordynowano terminarz najważniejszych imprez, tak aby uniknąć kolizji – Barbórka 

w Rüdersdorf odbędzie się w pierwszy weekend czerwca 2022, a Dni Grodu Santok – 

w drugi weekend czerwca 2022 r. W obu imprezach wezmą udział przedstawiciele 

drugiej strony i zaprezentują mieszkańcom swoją gminę (przewiduje się udział 

zespołów artystycznych oraz przygotowanie stoisk). Ustalono także datę kolejnego 

spotkania roboczego (luty 2022 r.) w Rüdersdorf bei Berlin. Strony przedstawią 

propozycje swoich prezentacji podczas imprez w gminie partnerskiej  

w czerwcu 2022 r. oraz wymiany uczniów szkół, która planowana jest na wrzesień 

2022 r. 

W kwestii rozwijania współpracy, ze strony przewodniczącego Stowarzyszenia 

Partnerstw Miast z Rüdersdorf padła także propozycja zapoznania delegacji Gminy 

Santok z przedstawicielami samorządu Pierrefitte-sur-Seine, z którym współpracuje 

nasza gmina partnerska. Tutaj współpraca miałaby dotyczyć wspólnej organizacji 

imprez biegowych.  

Omawiane były także plany dotyczące składania wniosków o dofinansowanie do 

Programu Współpracy Interreg VI A Brandenburgia – Polska w zakresie infrastruktury. 

Przedstawione propozycje Gminy Rüdersdorf bei Berlin dotyczą rozwoju 

infrastruktury wodnej i turystyki i są zbieżne z planami Gminy Santok.  

3. Gmina Rudersdorf bei Berlin zadeklarowała w 2021 r., że będzie partnerem  

w trzech projektach, które Gmina Santok złożyła do Funduszu Małych 

Projektów Interreg V A w grudniu 2021 r. Projekty dotyczyć będą: wspólnej 

promocji, biegu Janczewska Dziesiątka oraz Dni Grodu Santok. Dzięki tym 

projektom możliwa będzie realizacja Dni Grodu w 2022 r. oraz Janczewskiej 

Dziesiątki w 2022 r. w atrakcyjnej formule. Natomiast projekt wspólnej 

promocji pozwoli na sfinansowanie udziału obu gmin w targach turystycznych,  

co z pewnością przyczyni się do zwiększenia liczby odwiedzin w Marinie.  

 

4. Z inną gminą z Niemiec, tj. Gusow-Platkow, Gmina Santok będzie 

współpracować przy organizacji dożynek w 2022 r., na organizację których 

również został złożony w grudniu 2021 r. wniosek o dotację z Funduszu 

Małych Projektów Interreg V A.  
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5. Gmina Gusow-Platkow zaproponowała Gminie Santok udział  

w organizowanych przez siebie projektach. Wójt Gminy Santok podpisał 

10.12.2021 r. deklarację udziału, niezbędną do złożenia wniosków  

o dofinansowanie realizacji projektów: „Odkrywamy regionalną archeologię” 

oraz „Wspólna historia cyfrowo”.  

 

6. Pomyślnie potoczyła się współpraca CKiR z grupą artystów malarzy  

z miejscowości Tübingen, którzy wzięli udział w organizowanym przez Centrum 

Kultury i Rekreacji polsko-niemieckim plenerze malarskim.    
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14. POZYSKIWANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNII 

EUROPEJSKIEJ 

14.1 Dochody majątkowe gminy pozyskane z funduszy Unii Europejskiej  

i innych źródeł zewnętrznych 

Nazwa Programu 
Wykonane dochody  

w roku 2021 
Opis Zadań 

Ministerstwo Sportu  

i Turystki 
174 800,00 

Budowa sali gimnastycznej wraz  

z niezbędną infrastrukturą techniczną  

w Janczewie – Etap I.  

Zadaniem inwestycyjnym była budowa 

sali gimnastycznej z zapleczem 

socjalnym wraz z niezbędnymi 

przyłączeniami na działkach 

oznaczonych numerami 231/2, 232/2  

i 232/3 położonej w Janczewie.   

W ramach realizacji zadania uzyskano:  

- wykonanie opaski wokół budynku z 

kostki betonowej;  

- wykonanie instalacji wewnętrznej 

wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i 

telefonicznej;  

- wykonanie sali gimnastycznej,  

- wykonanie pomieszczeń 

towarzyszących dla części sportowej, 

- wykonanie sanitariatów,  

- wykonanie instalacji hydrantowej 

zewnętrznej,  

- wykonanie infrastruktury strukturalnej, 

- sieci komputerowej, telefonicznej, 

monitoringu,  

- zagospodarowanie terenu wraz  

z ogrodzeniem oraz bramą wjazdową, 

miejscem na składowania odpadów,  

- wykonanie 2 miejsc postojowych.  

 

Sala gimnastyczna o parametrach 

użytkowych:  

- powierzchnia zabudowy obiektu - 

572,67m2, 

 - powierzchnia wewnętrzna obiektu - 

479,55m2, 

 - kubatura obiektu - 2435,60 m3,  

- liczba kondygnacji nadziemnych - 1;  

- wysokość budynku - 10,70 m (pomiar 

od kalenicy, budynek niski). 
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Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Lubuskiego 

Departament 

Infrastruktury 

Społecznej w ramach 

Lubuskiej Bazy 

Sportowej 

 

66 000,00 

Budowa sali gimnastycznej wraz 

z niezbędną infrastrukturą techniczną  

w Janczewie w zakresie wyposażenia 

sali.  

Celem projektu było wzmocnienie 

potencjału edukacyjnego Szkoły 

Podstawowej w Janczewie poprzez jej 

rozbudowę o salę gimnastyczną oraz 

wyposażenie jej w nowoczesny sprzęt 

sportowy i wyposażenie sali 

gimnastycznej w urządzenia sportowe, 

min.: 

- równoważnie gimnastyczne, 

- skrzynie gimnastyczne, 

- kozły gimnastyczne, 

- odskocznie, 

- materace, 

- ławki gimnastyczne 

- piłki do gry w siatkówkę, koszykówkę, 

piłki do futsalu,  

- stoły do tenisa stołowego,  

- zestawy do badmintona,  

- piłkochwyty oraz inny sprzęt. 

Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich  

na lata 2014-2022, 

Poddziałanie:  

Wsparcie inwestycji  

w tworzenie, ulepszanie 

i rozwijanie 

podstawowych usług 

lokalnych dla ludności 

wiejskiej, w tym 

rekreacji, kultury  

i powiązanej 

infrastruktury 

Całkowita wartość 

dofinansowania: 

250 837,00 złotych 

Przebudowa sali wiejskiej  

w Jastrzębniku – Etap I, wymiana 

pokrycia dachowego.  

Zakres rzeczowy dotyczył wykonania: 

- robót rozbiórkowych, 

- wymiany belek stopowych, 

- wykonaniu warstwy stropu poddasza, 

- wymiany konstrukcji dachu, 

- wymiany pokrycia dachu, 

- naprawy murków kolankowych  

i sprawdzenie drożności, 

- wykonania wyłazu strychowego, 

- wykonaniu izolacji ścian kolankowych 

od wewnątrz. 

Lubuski Urząd 

Wojewódzki w ramach 

Programu 

Wieloletniego 

„Senior+” na lata 2021–

2025. Edycja 2021 

Całkowita wartość 

dofinansowania 

200 000,00 złotych, 

Uzyskane środki w 2021 

– 30 965,00 złotych 

Przebudowa sali wiejskiej  

w Płomykowie.  

Zakres rzeczowy dotyczy wykonania 

przebudowy wraz z rozbudową sali 

wiejskiej w Płomykowie i utworzenie 

Klubu Senior+. 

Zadanie częściowo dofinansowane  

z Programu Senior+ 
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Projekt 

współfinansowany 

przez Unię Europejską 

ze środków EFRR, RPO 

- Lubuskie 2020, 4. Oś 

Priorytetowa – 

Środowisko i kultura, 

Działanie 4.1 – 

Przeciwdziałanie 

katastrofom 

naturalnym i ich 

skutkom. Numer 

konkursu 

RPLB.04.01.00-IŻ.00-

08-K01/18. Projekt 

„Wsparcie służb 

ratownictwa 

technicznego i 

przeciwpowodziowego 

na terenie gmin 

Szprotawa, Bytom 

Odrzański, Sulęcin, 

Drezdenko, Kostrzyn 

nad Odrą, Nowe 

Miasteczko, Otyń, 

Szczaniec, Ośno 

Lubuskie, Santok 

 i Witnica”. 

 

Całkowita wartość 

dofinansowania 

1 004 002,16 

Uzyskane środki w 2021 

– 721 395,00 złotych 

Zakup średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego OSP Santok -

Gralewo z wyposażeniem. 

 

Dotacja z budżetu 

Województwa 

Lubuskiego związanych 

z wyłączeniem gruntów 

rolnych z produkcji 

rolniczej 

Całkowita wartość 

zadania:231 634,43 

złotych, 

- dofinansowanie – 

92 400,00 złotych 

Budowa drogi wewnętrznej (dz.ew.nr 

36,18) w m. Santoku.  

Zakres robót obejmuje budowę drogi 

gminnej – wewnętrznej o długości 

770,0 m w szczególności wykonanie 

następujących robót: 

- zdjęcie humusu – ziemi urodzajnej, 

- roboty ziemne – wykopy/nasypy, 

- korytowanie z profilowaniem  

i zagęszczeniem podłoża, 

- wykonanie warstwy odcinającej  

z kruszywa naturalnego, 

-wykonanie podbudowy z kruszywa 

łamanego, 

- wykonanie nawierzchni z kruszywa 

naturalnego. 
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14.2 Aktywność CKiR w zakresie pozyskiwania dofinansowania ze środków 

krajowych oraz Unii Europejskiej 

Jako instytucja kultury finansowana w głównej mierze ze środków gminnych Centrum 

Kultury i Rekreacji w Santoku stara się pozyskiwać dofinansowanie na realizację zadań 

statutowych ze źródeł zewnętrznych.  

W 2021 r. jako CKiR w Santoku pozyskało środki zewnętrzne na realizację 

następujących działań: 

1. W ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021 – 30 000 zł. 

Część I obejmowała przygotowanie diagnozy dotyczącej kulturowych potrzeb 

mieszkańców Gminy Santok. Celem diagnozy było zebranie informacji o potrzebach  

i oczekiwaniach mieszkańców względem oferty instytucji kultury. Po rozmowach, 

wywiadach i spotkaniach z poszczególnymi grupami społecznymi i mieszkańcami 

różnych sołectw powstała kilkudziesięciostronicowa diagnoza. Na to zadanie 

otrzymano łącznie 8 000,00 zł. 

W części II CKiR otrzymało dofinansowanie w wysokości 22 000,00 zł.  

W ramach tego działania odbyły się następujące inicjatywy: 

1) Międzypokoleniowe warsztaty tworzenia wieńca dożynkowego, inicjator: Paweł 

Bartcza,  

2) sportowy duch uchwycony w fotografii, inicjator: Anna Maciaszek, 

3) Muzykalne Lipki – warsztaty ukulele, inicjator: Karolina Piętek, 

4) Rozśpiewane Lipki – warsztaty wokalne, inicjator: Monika i Anita Lehmann, 

5) Różne oblicza Wawrowa – warsztaty fotograficzne, artystyczne i filmowe, 

inicjator: KGW Wawrów, 

6) Dzikie Dzieci – warsztaty stolarskie, inicjator: Daria Kaźmierczak. 

Inicjatywy te odbywały się w różnych miejscowościach Gminy Santok i skupiały  

zarówno dzieci, młodzież, osoby dorosłe jak i seniorów. Efekty tych działań były 

różnorodne. Powstały m.in. wieniec dożynkowy, wystawa fotograficzna, film 

promujący działania w Wawrowie, a także rozwój pasji i zainteresowań artystycznych 

oraz manualnych.  

2. Z programu współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 CKiR 

otrzymał dofinansowanie w wysokości 6 030,43 €, w ramach którego 

zorganizowane zostały „Dni Grodu Santok 2021”. 

3. Z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej centrum otrzymało 20 000 zł na 

zorganizowanie zadania „Polsko-niemiecki plener malarski. Santok 2021”. 

4. CKiR był również partnerem w realizacji zadania „Jerzy Gąsiorek. W 80-tą 

rocznicę urodzin”. Dofinansowanie na realizację zadania (w wysokości 10 000 
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zł) otrzymało Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”, w ramach którego wydany 

został album „Gąsior”. 

5. Na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych z Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego pozyskano 5 400 zł.  

6. „Wieczór wspomnień” oraz Jarmark Bożonarodzeniowy zostały dofinansowane 

przez Fundację Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej. 

Łączna kwota dofinansowania to 5 000 zł. 
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15.  PODSUMOWANIE 

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. Raport taki jest sprawozdaniem z działalności 

wójta obejmującym realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy,  

a także budżetu obywatelskiego, jeżeli w danej gminie jest realizowany. 

Niniejszy raport zawiera wymagane ustawowo treści. Wzbogacony został o część 

statystyczno–porównawczą, a wskazane Ustawą o samorządzie gminnym zagadnienia 

zostały opisane w sposób możliwie najszerszy. W porównaniu z wcześniejszymi 

edycjami, niniejsze wydanie Raportu zostało uzupełnione o rozdziały dotyczące 

współpracy oraz pozyskiwania wsparcia finansowego z programów krajowych oraz 

Unii Europejskiej. 

Realizacja zadań przez Wójta Gminy Santok w roku 2021 odbywała się w cieniu 

trwającej epidemii COVID-19. Każda dziedzina życia społecznego została poddana 

negatywnym skutkom pandemii. Niezależnie od powyższego zadania samorządu 

gminnego - pomimo trudnej sytuacji - były realizowane. Co więcej, rok 2021 był 

okresem uruchomienia komunikacji publicznej, dla której organizatorem był Wójt 

Gminy Santok.  


