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Protokół L/2018 

z L Sesji Rady Gminy S a n t o k 

17 października 2018r. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Stanowisko w sprawie  informacji o realizacji zadań Rady Gminy za okres  

od 1.01.2018r. do zakończenia kadencji. 

6. Stanowisko w sprawie  informacji o realizacji zadań stałych Komisji Rady za okres  

od 1.01.2018r. do zakończenia kadencji. 

7. Stanowisko w sprawie  informacji o realizacji zadań Komisji Rewizyjnej za okres  

od 1.01.2018r. do zakończenia kadencji. 

8. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych. 

9. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Santok. 

10. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. 

11. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu.  

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

13. Interpelacje i zapytania radnych. 

14. Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących 

stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)  

 i wolne wnioski. 

15. Zamknięcie obrad L Sesji Rady Gminy Santok. 

Ad. 1 porządku obrad 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.  

Otwarcia L Sesji Rady Gminy Santok o godz. 10
15

 dokonał Przewodniczący Rady Gminy 

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

13 radnych. (nieobecny Radny Jerzy Stępień). 

 Lista obecności radnych i gości zaproszonych w załączniku do protokołu. 

 

Ad. 2 porządku obrad 

Ustalenie porządku obrad. 

 

Rada Gminy przyjęła przedstawiony porządek obrad  jednogłośnie – 13 głosami za. 

 

Ad. 3 porządku obrad 

Przyjęcie protokołu z XLIX  Sesji Rady Gminy Santok 

 

Rada Gminy przyjęła protokół z XLIX Sesji głosami – 12 za, 0 wstrzymujących, 1 

przeciw.  

 

Ad. 4 porządku obrad 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

 

Wójt złożył sprawozdanie w tym: 
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 27 września – udział w zebraniu wiejskim w Ludzisławicach, gdzie omawiano fundusz 

sołecki, 

 8 października –spotkanie w Szkole Podstawowej w Lipkach Wielkich z Tomaszem 

Kucharskim mistrzem olimpijskim,  

 9 października – otwarcie remizy strażackiej w Lipkach Wielkich, 

 11 października – otwarcie sali wiejskiej w Czechowie po gruntownym remoncie, 

 11 października – spotkanie w Szkole Podstawowej w Santoku z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej, 

 11 października – spotkanie w Szkole Podstawowej w Lipkach Wielkich z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej, 

 12 października – spotkanie z pracownikami szkół z całej gminy z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej, 

 13 października – udział w uroczystości z okazji Dnia Seniora w Janczewie,  

 16 października – wizyta u Komendanta PSP w celu podpisania umowy na zakup 

sprzętu dla OSP za ponad 90 000 zł, z czego gmina dokłada tylko 1%. 

 

Ponadto Wójt poinformował:  

 18 października – odbędzie się uroczysta sesja kończąca kadencję, 

 19 października – odbędzie się uroczystość z okazji Dnia Seniora w Lipkach 

Wielkich, 

 22 października – odbędzie się odsłonięcie tablicy pamiątkowej w związku  

z nadaniem imienia promenadzie. 

 

Ad. 5 porządku obrad 

Stanowisko w sprawie  informacji o realizacji zadań Rady Gminy za okres od 1.01.2018r.  

do zakończenia kadencji. 

 

Przewodniczący Komisji przedstawił informację o realizacji zadań Rady Gminy za okres od 

1.01.2018r. do zakończenia kadencji. 

 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 

Radna w drodze głosowania przyjęła przedłożoną informację jednogłośnie - 13 głosami 

za. 

 

Ad. 6  porządku obrad 

Stanowisko w sprawie  informacji o realizacji zadań stałych Komisji Rady za okres od 

1.01.2018r. do zakończenia kadencji. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Damian Kochmański przedstawił 

sprawozdanie z działalności Komisji za okres od 1.01.2018r. do zakończenia kadencji. 

Treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski 

przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji za okres od 1.01.2018r. do zakończenia 

kadencji. 

Treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, że szkoda iż Przewodniczący Komisji Budżetu 

Gospodarki i Rolnictwa nie skonsultował sprawozdania z członkami komisji, ponieważ 

przydałoby się więcej napisać, gdyż Komisji wykonała bardzo dużo pracy. Jednak 

przedłożone sprawozdanie jest o wiele lepsze niż przedkładane w latach poprzednich.  

 

Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa Ireneusz Kucner przedstawił 

sprawozdanie z działalności Komisji za okres od 1.01.2018r. do zakończenia kadencji. 

Treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Rada w drodze głosowania przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu za okres od 1.01.2018r. do zakończenia kadencji  – jednogłośnie 13 

głosami za. 

 

Rada w drodze głosowania przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu 

Gospodarki i Rolnictwa za okres od 1.01.2018r. do zakończenia kadencji  – jednogłośnie 

12 głosami za. 

(Radny Radosław Wołoszczuk był nieobecny podczas głosowania). 

 

Rada w drodze głosowania przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rodziny  

i Bezpieczeństwa za okres od 1.01.2018r. do zakończenia kadencji – jednogłośnie 13 

głosami za. 

 

Ad. 7 porządku obrad 

Stanowisko w sprawie  informacji o realizacji zadań Komisji Rewizyjnej za okres od 

1.01.2018r. do zakończenia kadencji. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Helicki poinformował, że w roku 2018 

Komisja odbyła jedno posiedzenie w celu zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu 

za 2017 rok  oraz wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi. Ponadto 

Komisja w ciągu roku zmieniła skład, ponieważ po odwołaniu Radnego Piotra Goławskiego, 

skład komisji został uzupełniony o Radnego Radosława Wawrzyniaka.  

 

Rada w drodze głosowania przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 

okres od 1.01.2018r. do zakończenia kadencji – jednogłośnie 13 głosami za. 

 

Ad. 8 porządku obrad 

Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych. 

 

Przewodniczący Rady przedłożył informację z przeprowadzonej analizy złożonych 

oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady oraz Wójtowi. 
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Teksty informacji stanowią załączniki do protokołu.  

 

Ad. 9 porządku obrad 

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Santok. 

 

Uchwałę omówił Sekretarz, który poinformował, iż projekt uchwały został przedłożony,  

w związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym.  

 

Przewodniczący doraźnej Komisji ds. opracowania zmian w statucie Gminy Santok 

Radosław Wawrzyniak poinformował, że w związku z nowelizacją ustawy zaszła potrzeba 

dokonania zmian w zapisach statutu gminy Santok.  Komisja w dniu 16.10.2018r. odbyła 

posiedzenie, na którym przepracowała projekt uchwały i wprowadziła zmiany, które zostały 

zaopiniowane przez Radcę Prawnego i przedłożone Radzie przed sesją. Po wprowadzeniu 

poprawek Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 3 głosami za, jedna osoba 

opuściła posiedzenie Komisji, natomiast Radna Irena Furmańska odmówiła głosowania nad 

całym projektem.  Ponadto Przewodniczący przedstawił zmiany wypracowane przez Komisję.  

 

Randa Irena Furmańska oznajmiła, iż projekt uchwały został przygotowany „na kolanie”  

i to co zostało przedstawione nijak ma się do zmian, które wprowadzone zostały ustawą  

o samorządzie gminnym. komisja została powołana wiele miesięcy temu, a pierwsze 

posiedzenie odbyło się w dzień przed sesją. Przedłożony został projekt, który zawiera wiele 

zapisów istniejących już w ustawie, dlatego według Radnej Wojewoda z urzędu ją anuluje.  

Projekt nie został dostosowany do zmian wprowadzonych ustawą i jest w nim wiele 

niedopracowań, a to że został zatwierdzony przez prawnika o niczym nie świadczy. Radna 

dodała, że jej uwagi nie zostały przez komisję uwzględnione i będzie głosować przeciwko 

uchwale.  

 

Radny Radosław Wawrzyniak oznajmił, iż Radna ma pełne prawo do tego, aby głosować 

inaczej oraz, że obecny statut ma wiele zapisów, które są uregulowane w ustawie i nadzór ich 

nie zakwestionował, dlatego również w tym przypadku Radny uważa, że tak nie będzie.  

 

Radny Tadeusz Boczula poinformował, iż wprowadzanie zmian w statucie można było 

pozostawić nowej Radzie, jednak niektóre przepisy wymuszały, aby zrobić to jeszcze w danej 

kadencji. Radna Irena Furmańska w większości pracy tej Rady występowała przeciwko  

i w przypadku przełożonego projektu także nie bierze pod uwagę, że większość jest innego 

zdania.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 9 za uchwałą, 1 przeciw, 3 

wstrzymujące.  

Obecnych na sesji 13 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr L/391/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 10 porządku obrad 
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Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. 

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

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

wstrzymujących.  

Obecnych na sesji 13 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr L/392/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że czuje się zobowiązana podziękować Wójtowi  

za pomoc w przedmiocie uchwały, czyli za inwestycję polegającą na budowie chodnika  

w imieniu osób, których domy były zalewane. Na prośbę mieszkańców, Sołtysa, Rady 

Sołeckiej oraz Radnej Wójt podjął działania i skutecznie je zakończył.  

 

Ad. 11 porządku obrad 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu.  

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

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

wstrzymujących.  

Obecnych na sesji 13 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr L/393/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 12 porządku obrad 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok za rok 2018. 

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

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

wstrzymujących.  

Obecnych na sesji 13 radnych.  

 

Tekst jednolity uchwały nr L/394/18 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 13 porządku obrad 

Interpelacje i zapytania radnych. 

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

 

Ad. 14 porządku obrad 



6 

 

Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących stałych 

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

 

Przewodniczący Rady złożył informację o działaniach w okresie międzysesyjnym w tym: 

 pełnił dyżury w Urzędzie Gminy dla mieszkańców w dniach 1, 8, 15 października, 

 9 października – udział w uroczystym otwarciu remizy strażackiej w Lipkach 

Wielkich. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski złożył 

informację o działaniach w okresie międzysesyjnym w tym: 

 w okresie międzysesyjnym Komisja nie odbyła posiedzenia,  

 11 października – udział w uroczystym otwarciu sali wiejskiej w Czechowie, 

 12 października – udział w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

  

Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa Ireneusz Kucner złożył 

informację o działaniach w okresie międzysesyjnym w tym: 

 12 października – udział w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 

 16 października – udział w komisji doraźnej do przeprowadzenia zmian w statucie. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański złożył 

informację o działaniach w okresie międzysesyjnym w tym: 

 w okresie międzysesyjnym Komisja nie odbyła posiedzenia. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, iż do biura Rady wpłynęło: 

 zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego dot. uchwały nr 

XLVIII/384/18 – treść zawiadomienia wysłano Radnym drogą elektroniczną, 

 zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego dot. uchwały nr 

XLVIII/382/18 – treść zawiadomienia wysłano Radnym drogą elektroniczną, 

 rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego dot. uchwały nr XLVIII/384/18 – 

treść rozstrzygnięcia  wysłano Radnym drogą elektroniczną, 

 rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego dot. uchwały nr XLVIII/382/18 – 

treść rozstrzygnięcia  wysłano Radnym drogą elektroniczną. 

 

Ad. 15 porządku obrad 

Zamknięcie obrad L Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 11
10

 Przewodniczący Rady zamknął 

obrady L Sesji Rady Gminy Santok.  

 

Protokolant                   Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

 Joanna Krystosik        Damian Kochmański 


