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   Protokół Nr II/2018 

z II Sesji Rady Gminy S a n t o k 

29 listopada 2018r 

  

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

4. Ślubowanie Radnej. 

5. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Santok. (projekt 1) 

6. Uchwała w sprawie  powołania Komisji Rewizyjnej. (projekt 2) 

7. Uchwała w sprawie  wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. (projekt 3) 

8. Uchwała w sprawie  powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji. (projekt 4) 

9. Uchwała w sprawie  wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji. 

(projekt 5) 

10. Uchwała w sprawie  powołania Komisji Budżetu i Gospodarki. (projekt 6) 

11. Uchwała w sprawie  wyboru Przewodniczącego Komisji  Budżetu i Gospodarki. 

(projekt 7) 

12. Uchwała w sprawie  powołania Komisji ds. Społecznych i Oświatowych. (projekt 8) 

13. Uchwała w sprawie  wyboru Przewodniczącego Komisji  ds. Społecznych  

i Oświatowych. (projekt 9)  

14. Uchwała w sprawie  ustalenia przedmiotu działania Komisji Budżetu i Gospodarki 

oraz Komisji ds. Społecznych i Oświatowych (projekt 10) 

15. Uchwała w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Santok. 

(projekt 11) 

16. Uchwała w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym 

przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie 

Gminy Santok przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu 

przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. (projekt 12) 

17. Interpelacje i zapytania radnych. 

18. Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących 

stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)   

i wolne wnioski. 

19. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Ad.1 porządku obrad  

Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.  

Przewodniczący Rady Gminy dokonał otwarcia II sesji o godz. 12
15

, witając wszystkich 

przybyłych na obrady oraz poinformował, że obrady sesji są transmitowane i utrwalane za 

pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Ponadto nagranie obrad będą udostępniane w 

BIP, na stronie internetowej gminy oraz w Biurze Rady. Ustawowy skład rady wynosi 15 

radnych. Przewodniczący stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum 

niezbędne do prowadzenia obrad rady gminy oraz podejmowania prawomocnych uchwał.  

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  

http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57B4FE235BD36Z/1.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57B4FE1F1BD30Z/2.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57B4FE2400068Z/3.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57B4FE25BCF38Z/4.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57B4FE270710DZ/5.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57B4FE270710DZ/5.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57B4FE2BB3D9Z/6.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57B4FE2167BA2Z/7.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57B4FE2167BA2Z/7.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57B4FE22BBF3DZ/8.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57B4FE2662757Z/9.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57B4FE2215150Z/10.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57B4FE2ECA6Z/11.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57B4FE250D132Z/12.pdf
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Ad.2 porządku obrad  

Ustalenie porządku obrad.  

 

Radna Irena Furmańska złożyła wniosek, aby wykreślić w punkcie 18 zapis „oraz 

Przewodniczących stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym”, ponieważ Komisje stałe powołane będą dopiero na dzisiejszej sesji. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby punkt 15 wprowadzić w miejsce punktu 5, a 16 w 

miejsce punktu 6.  

 

Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak uzasadniła propozycję 

Przewodniczącego. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek o przeniesienie punktu 15 

porządku obrad w miejsce punktu 5. 

Rada przyjęła wniosek - Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek o przeniesienie punktu 16 

porządku obrad w miejsce punktu 6. 

Rada przyjęła wniosek - Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

4. Ślubowanie Radnej. 

5. Uchwała w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Santok. 

(projekt 11) 

6. Uchwała w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym 

przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie 

Gminy Santok przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu 

przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. (projekt 12) 

7. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Santok. (projekt 1) 

8. Uchwała w sprawie  powołania Komisji Rewizyjnej. (projekt 2) 

9. Uchwała w sprawie  wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. (projekt 3) 

10. Uchwała w sprawie  powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji. (projekt 4) 

11. Uchwała w sprawie  wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji. 

(projekt 5) 

12. Uchwała w sprawie  powołania Komisji Budżetu i Gospodarki. (projekt 6) 

13. Uchwała w sprawie  wyboru Przewodniczącego Komisji  Budżetu i Gospodarki. 

(projekt 7) 

14. Uchwała w sprawie  powołania Komisji ds. Społecznych i Oświatowych. (projekt 8) 

15. Uchwała w sprawie  wyboru Przewodniczącego Komisji  ds. Społecznych  

i Oświatowych. (projekt 9)  

http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57B4FE2ECA6Z/11.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57B4FE250D132Z/12.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57B4FE235BD36Z/1.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57B4FE1F1BD30Z/2.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57B4FE2400068Z/3.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57B4FE25BCF38Z/4.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57B4FE270710DZ/5.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57B4FE270710DZ/5.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57B4FE2BB3D9Z/6.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57B4FE2167BA2Z/7.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57B4FE2167BA2Z/7.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57B4FE22BBF3DZ/8.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57B4FE2662757Z/9.pdf
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16. Uchwała w sprawie  ustalenia przedmiotu działania Komisji Budżetu i Gospodarki 

oraz Komisji ds. Społecznych i Oświatowych (projekt 10) 

17. Interpelacje i zapytania radnych. 

18. Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych 

w okresie międzysesyjnym)  i wolne wnioski. 

19. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy Santok. 

Rada Gminy w drodze głosowanie  przyjęła porządek obrad ze zmianami. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

  

Ad.3 porządku obrad  

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

Wójt złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 

Ad.4 porządku obrad  

Ślubowanie Radnej. 

Rotę ślubowania odczytał Przewodniczący Rady. Następnie Radna Justyna Haliczyn 

potwierdziła wolę złożenia ślubowania słowem „ślubuję”. 

 

Ad.5 porządku obrad  

Uchwała w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Santok. 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Kierownik C UW Dagmara Kowalicka-Szymczak, Wójt. 

 

Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie treść uchwały w sprawie 

wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 

żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Santok. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr II/4/2018 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.6 porządku obrad  

Uchwała w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym 

przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy 

Santok przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu 

przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57B4FE2215150Z/10.pdf
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Radna Irena Furmańska, Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak. 

 

Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie treść uchwały w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom 

wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Santok przez podmioty inne niż 

jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr II/5/2018 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.7 porządku obrad  

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Santok.  

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Krystyna Rajczyk, Skarbnik. 

 

Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie treść uchwały w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia dla Wójta Gminy Santok.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr II/6/2018 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.8 porządku obrad  

Uchwała w sprawie  powołania Komisji Rewizyjnej.  

 

 Radna Renata Nowosad zaproponowała skład Komisji w liczbie 3 Radnych. 

 

Rada w drodze głosowania przyjęła propozycję - Wyniki głosowania  stanowią załącznik 

do protokołu. 

 

Do składu Komisji powołano następujących Radnych: 

1) Justyna Haliczyn. 

2) Mirosława Porańczyk.  

3) Katarzyna Szafrańska. 

 

Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie treść uchwały w sprawie  

powołania Komisji Rewizyjnej.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr II/7/2018 stanowi załącznik do protokołu.  

http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57B4FE1F1BD30Z/2.pdf
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Ad.9 porządku obrad  

Uchwała w sprawie  wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

 

Radna Renata Nowosad zaproponowała Radną Mirosławę Porańczyk na Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej, która wyraziła zgodę. 

 

Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie treść uchwały w sprawie  wyboru 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr II/8/2018 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.10 porządku obrad  

Uchwała w sprawie  powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji.  

 

Radny Ireneusz Kucner zaproponował skład Komisji w liczbie 3 Radnych. 

 

Rada w drodze głosowania przyjęła propozycję - Wyniki głosowania  stanowią załącznik 

do protokołu. 

 

Do składu Komisji powołano następujących Radnych: 

1) Irena Kucharska. 

2) Zbigniew Łukasiewicz.  

3) Tomasz Żarski. 

 

Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie treść uchwały w sprawie  

powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr II/9/2018 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.11 porządku obrad  

Uchwała w sprawie  wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji.  

 

Radny Ireneusz Kucner zaproponował Radną Irenę Kucharską na Przewodniczącego 

Komisji Skarg Wniosków i Petycji, która wyraziła zgodę. 

 

Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie treść uchwały w sprawie  wyboru 

Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr II/10/2018 stanowi załącznik do protokołu.  

http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57B4FE270710DZ/5.pdf
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Ad.12 porządku obrad  

Uchwała w sprawie  powołania Komisji Budżetu i Gospodarki.  

 

Radna Irena Kucharska zaproponowała skład Komisji w liczbie 9 Radnych. 

 

Rada w drodze głosowania przyjęła propozycję - Wyniki głosowania  stanowią załącznik 

do protokołu. 

 

Do składu Komisji powołano następujących Radnych: 

1) Tadeusz Boczula.  

2) Irena Furmańska.  

3) Justyna Haliczyn.  

4) Irena Kucharska. 

5) Ireneusz Kucner.  

6) Renata Nowosad. 

7) Krystyna Podsiadło. 

8) Renata Szostak.  

9) Marian Tomkiewicz. 

 

Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie treść uchwały w sprawie  

powołania Komisji Budżetu i Gospodarki.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr II/11/2018 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.13 porządku obrad  

Uchwała w sprawie  wyboru Przewodniczącego Komisji  Budżetu i Gospodarki.  

 

Radna Irena Kucharska zaproponowała Radnego Ireneusza Kucnera na Przewodniczącego 

Komisji  Budżetu i Gospodarki, który wyraził zgodę. 

 

Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie treść uchwały w sprawie  wyboru 

Przewodniczącego Komisji  Budżetu i Gospodarki.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr II/12/2018 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 14 porządku obrad  

Uchwała w sprawie  powołania Komisji ds. Społecznych i Oświatowych. 

  

Radny Marian Tomkiewicz zaproponował skład Komisji w liczbie 9 Radnych. 

 

http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF57B4FE2167BA2Z/7.pdf
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Rada w drodze głosowania przyjęła propozycję - Wyniki głosowania  stanowią załącznik 

do protokołu. 

 

Do składu Komisji powołano następujących Radnych: 

1) Ireneusz Kucner.  

2) Zbigniew Łukasiewicz.  

3) Krystyna Podsiadło.  

4) Mirosława Porańczyk.  

5) Krystyna Rajczyk.  

6) Katarzyna Szafrańska.  

7) Renata Szostak.  

8) Marian Tomkiewicz.  

9) Tomasz Żarski. 

 

Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie treść uchwały w sprawie  

powołania Komisji ds. Społecznych i Oświatowych.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr II/13/2018 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.15 porządku obrad  

Uchwała w sprawie  wyboru Przewodniczącego Komisji  ds. Społecznych  

i Oświatowych.  

 

Radny Marian Tomkiewicz zaproponował Radną Renatę Szostak na Przewodniczącego 

Komisji  Komisji ds. Społecznych i Oświatowych, która wyraziła zgodę. 

 

Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie treść uchwały w sprawie  wyboru 

Komisji ds. Społecznych i Oświatowych..  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr II/14/2018 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę (godz. 11
25

). Po przerwie (godz.11
45

) kontynuowano 

obrady zgodnie z porządkiem obrad. 

 

Ad.16 porządku obrad  

Uchwała w sprawie  ustalenia przedmiotu działania Komisji Budżetu i Gospodarki oraz 

Komisji ds. Społecznych i Oświatowych. 

 

Uchwałę omówił Przewodniczący Rady.  

 

W dyskusji głos zabrali: 
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Radna Irena Furmańska, Przewodniczący Rady, Wójt, Radny Tadeusz Boczula. 

 

Radna Irena Furmańska złożyła wniosek, aby uchwała została przepracowana na 

Komisjach, ponieważ przedmiot działania poszczególnych Komisji powinien być określony 

przez te komisje.  

 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę (godz. 11
51

). Po przerwie (godz.12
00

) kontynuowano 

obrady zgodnie z porządkiem obrad. 

 

Przewodniczący Rady poddał wniosek Radnej Ireny Furmańskiej pod głosowanie. 

Rada poprzez głosowanie nie uwzględniła wniosku - Wyniki głosowania  stanowią załącznik 

do protokołu. 

 

Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie treść uchwały w sprawie ustalenia 

przedmiotu działania Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji ds. Społecznych  

i Oświatowych ze zmianą. Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr II/15/2018 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.17 porządku obrad  

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, iż do biura Rady interpelacje nie wpłynęły. 

Nie podjęto dyskusji. 

 

Ad.18 porządku obrad  

Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących stałych 

Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)   

i wolne wnioski. 

 

Przewodniczący złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 

Ad.19 porządku obrad  

Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Damian Kochmański 

zamknął obrady II sesji o godz. 12
30

.   

 

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

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

 

 Protokolant              Przewodniczący Rady Gminy  

  

Joanna Krystosik                    Damian Kochmański 


