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   Protokół Nr IV/2018 

z IV Sesji Rady Gminy S a n t o k 

28 grudnia 2018r 

  

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr II/2018 oraz nr III/2018. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Uchwała w sprawie uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2018 (projekt 1) 

a) przedstawienie projektu uchwały, 

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

c) dyskusja, w tym: przedstawienie opinii i wniosków stałych Komisji Rady, 

d) głosowanie uchwały budżetowej. 

6. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 2019-

2035. (projekt 2) 

7.  Stanowisko do informacji z działalności Instytucji Kultury GOK i gminnych bibliotek 

za rok 2018.  

8. Stanowisko do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2017/2018.   

9. Uchwała w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych na 2019 rok. (projekt 3) 

10. Uchwała w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2019 rok. (projekt 4) 

11. Uchwała w sprawie wprowadzenia regulaminów sal wiejskich oraz przekazania 

Wójtowi Gminy Santok uprawnień w zakresie ustalania cen i opłat za korzystanie z sal 

wiejskich na terenie Gminy Santok. (projekt 5) 

12. Uchwała w sprawie zmiany  uchwały Rady Gminy Santok nr XXXVI/298/17 z dnia 

29 września 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz 

warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem  

lub zarządzającym jest Gmina Santok. (projekt 6) 

13. Uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu Gorzowskiego realizacji zadania  

pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F w zakresie budowy ścieżki rowerowej”. 

(projekt 7) 

14. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części działki nr 11/13, obręb Wawrów w gminie Santok. (projekt 8) 

15. Interpelacje i zapytania radnych. 

16. Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących 

stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)  

 i wolne wnioski. 

17. Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Ad.1 porządku obrad  

Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.  

Przewodnicząca Rady Gminy dokonała otwarcia IV sesji o godz. 10
10

, witając wszystkich 

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

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

http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57CFABCAFC63EZ/projekt_1.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57CFABC13506Z/projekt_2.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57CFABC150CF3Z/projekt_3.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57CFABC22B041Z/projekt_4.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57CFABC3E2AF3Z/projekt_5.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57CFABC4A0AC3Z/projekt_6.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57CFABC580A7EZ/projekt_7.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57CFABC691D9AZ/projekt_8.pdf
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w BIP, na stronie internetowej gminy oraz w Biurze Rady. Ustawowy skład rady wynosi 15 

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

niezbędne do prowadzenia obrad rady gminy oraz podejmowania prawomocnych uchwał.  

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  

  

Ad.2 porządku obrad  

Ustalenie porządku obrad.  

 

Przewodnicząca Rady zaproponowała zmianę do porządku obrad polegającą na 

wprowadzeniu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Fundacji 

Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej oraz zmianę w pkt 11 porządku 

obrad polegającą na zmianie nazwy uchwały tj. „Uchwała w sprawie ustalenia zasad i trybu 

korzystania z sal wiejskich oraz przekazania Wójtowi Gminy Santok uprawnień w zakresie 

ustalania cen i opłat za korzystanie z sal wiejskich na terenie Gminy Santok.” 

 

Wójt zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie ustanowienia 

wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim rządowym 

programem: „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

 

Sekretarz zawnioskował w imieniu Wójta o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 11/13, 

obręb Wawrów w gminie Santok. 

 

Skarbnik zawnioskował w imieniu Wójta o wprowadzenie do porządku obrad dwóch 

projektów uchwał: 

1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2018.  

2. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 

2018-2029.  

Radny Zbigniew Łukasiewicz zaproponował, aby w punkcie 19 porządku obrad dopisać 

informację przedstawiciela Gminy Santok do Zgromadzenia   Związku Celowego Gmin 

 MG-6. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zmianę w tytule uchwały na „Uchwała w 

sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z sal wiejskich oraz przekazania Wójtowi Gminy 

Santok uprawnień w zakresie ustalania cen i opłat za korzystanie z sal wiejskich na terenie 

Gminy Santok”  

Rada w drodze głosowania wprowadziła zmianę - wyniki głosowania  stanowią załącznik do 

protokołu. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o wycofanie z porządku obrad 

uchwały  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części działki nr 11/13, obręb Wawrów w gminie Santok  
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Rada w drodze głosowania wycofała z porządku obrad uchwałę - wyniki głosowania  

stanowią załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wprowadzenie do  porządku obrad uchwały 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2018.  

Rada w drodze głosowania wprowadziła do  porządku obrad uchwałę - wyniki głosowania  

stanowią załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wprowadzenie do  porządku obrad uchwały 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2018-2029.  

Rada w drodze głosowania wprowadziła do  porządku obrad uchwałę - wyniki głosowania  

stanowią załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wprowadzenie do  porządku obrad uchwały 

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania zgodnie 

z wieloletnim rządowym programem: „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

 

Rada w drodze głosowania wprowadziła do  porządku obrad uchwałę - wyniki głosowania  

stanowią załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wprowadzenie do  porządku obrad uchwały 

w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr 

Historycznych Ziemi Santockiej. 

 

Rada w drodze głosowania wprowadziła do  porządku obrad uchwałę - wyniki głosowania  

stanowią załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o zmianę w punkcie 19 porządku 

obrad polegającą na dopisaniu „informacja przedstawiciela Gminy Santok do Zgromadzenia   

Związku Celowego Gmin MG-6”. 

 

Rada w drodze głosowania wprowadziła do  porządku obrad zmianę - wyniki głosowania  

stanowią załącznik do protokołu. 

 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr II/2018 oraz nr III/2018. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Uchwała w sprawie uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2019 (projekt 1) 

a) przedstawienie projektu uchwały, 

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

c) dyskusja, w tym: przedstawienie opinii i wniosków stałych Komisji Rady, 

d) głosowanie uchwały budżetowej. 

http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57CFABCAFC63EZ/projekt_1.pdf
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6. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 2019-

2035. (projekt 2) 

7. Stanowisko do informacji z działalności Instytucji Kultury GOK i gminnych bibliotek 

za rok 2018.  

8. Stanowisko do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2017/2018.   

9. Uchwała w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych na 2019 rok. (projekt 3) 

10. Uchwała w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2019 rok. (projekt 4) 

11. Uchwała w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z sal wiejskich oraz 

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

korzystanie z sal wiejskich na terenie Gminy Santok. (projekt 5) 

12. Uchwała w sprawie zmiany  uchwały Rady Gminy Santok nr XXXVI/298/17 z dnia 

29 września 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz 

warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem  

lub zarządzającym jest Gmina Santok. (projekt 6) 

13. Uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu Gorzowskiego realizacji zadania  

pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F w zakresie budowy ścieżki rowerowej”. 

(projekt 7) 

14. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2018. (projekt 

9) 

15. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 

2018-2029. (projekt 10) 

16. Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania zgodnie z wieloletnim rządowym programem: „Posiłek w szkole  

i w domu” na lata 2019-2023. (projekt 11) 

17. Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Fundacji Ochrony 

Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej. (projekt 12) 

18. Interpelacje i zapytania radnych. 

19. Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących stałych 

Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz 

informacja przedstawiciela Gminy Santok do Zgromadzenia   Związku Celowego 

Gmin MG-6)  i wolne wnioski. 

20. Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Rada Gminy w drodze głosowania  przyjęła porządek obrad ze zmianami. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

  

Ad. 3 porządku obrad  

Przyjęcie protokołu nr II/2018 oraz III/2018. 

 

Rada w drodze głosowania przyjęła protokół nr II/2018 - wyniki głosowania  stanowią 

załącznik do protokołu. 

Rada w drodze głosowania przyjęła protokół nr III/2018 - wyniki głosowania  stanowią 

załącznik do protokołu. 

 

 

http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57CFABC13506Z/projekt_2.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57CFABC150CF3Z/projekt_3.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57CFABC22B041Z/projekt_4.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57CFABC3E2AF3Z/projekt_5.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57CFABC4A0AC3Z/projekt_6.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57CFABC580A7EZ/projekt_7.pdf
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Ad.4 porządku obrad  

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

Wójt złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 

Ad.5 porządku obrad  

Uchwała w sprawie uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2019. 

 

Projekt uchwały oraz Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawił Skarbnik Gminy 

– projekt oraz uchwały RIO stanowią załączniki do protokołu.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Renata Szostak przedstawiła 

pozytywną opinię Komisji do uchwały.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radny Tadeusz Boczula, Wójt. 

 

Po dyskusji Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie treść uchwały w sprawie 

uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2019. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr IV/29/2018 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.6 porządku obrad  

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 2019-2035. 

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Renata Szostak przedstawiła 

pozytywną opinię Komisji do uchwały.  

 

Skarbnik przedstawił uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej do omawianego projektu 

uchwały – tekst uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

  

W dyskusji głos zabrali: 

Radny Tadeusz Boczula. 

 

Po dyskusji Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie treść uchwały  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 2019-2035. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 
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Tekst jednolity uchwały nr IV/30//2018 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.7 porządku obrad  

Stanowisko do informacji z działalności Instytucji Kultury GOK i gminnych bibliotek za rok 

2018.  

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę (godz. 11
30

). Po przerwie (godz.11
45

) kontynuowano 

obrady zgodnie z porządkiem obrad. 

 

Informację w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła Pani Dyrektor GOK Sylwia 

Dobrzyńska. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do informacji z działalności GOK-u, bibliotek i muzeum w zakresie wykonania 

budżetu za 2018 rok. 

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Renata Szostak przedstawiła 

pozytywną opinię Komisji do informacji.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radny Tadeusz Boczula, Radna Irena Furmańska. 

 

Po dyskusji Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie informację  z działalności 

Instytucji Kultury GOK i gminnych bibliotek za rok 2018.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad.8 porządku obrad  

Stanowisko do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018. 

 

Informację przedstawiła Pani Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak. 

 

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Renata Szostak przedstawiła 

pozytywną opinię Komisji do informacji.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska. 

 

Po dyskusji Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie informację  o stanie realizacji 

zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad.9 porządku obrad  

Uchwała w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych na 2019 rok.  
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Uchwałę omówił Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Mariusz Śpiewanek. 

 

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Renata Szostak przedstawiła 

pozytywną opinię Komisji do uchwały.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Mariusz Śpiewanek. 

 

Po dyskusji Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie treść uchwały w sprawie 

uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych 

na 2019 rok.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr IV/31//2018 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.10 porządku obrad  

Uchwała w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

na 2019 rok.  

 

Uchwałę omówił Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Mariusz Śpiewanek. 

 

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Renata Szostak przedstawiła 

pozytywną opinię Komisji do uchwały.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Mariusz Śpiewanek. 

 

Po dyskusji Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie treść uchwały  

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr IV/32//2018 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.11 porządku obrad  

Uchwała w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z sal wiejskich oraz przekazania 

Wójtowi Gminy Santok uprawnień w zakresie ustalania cen i opłat za korzystanie z sal 

wiejskich na terenie Gminy Santok.  

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 
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Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie treść uchwały w sprawie ustalenia zasad  

i trybu korzystania z sal wiejskich oraz przekazania Wójtowi Gminy Santok uprawnień 

w zakresie ustalania cen i opłat za korzystanie z sal wiejskich na terenie Gminy Santok. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr IV/33//2018 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.12 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zmiany  uchwały Rady Gminy Santok nr XXXVI/298/17 z dnia 

29 września 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków 

i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Santok.   

 

Uchwałę omówił Kierownik RRG Daniel Drożdzewski.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie treść uchwały w sprawie zmiany  uchwały 

Rady Gminy Santok nr XXXVI/298/17 z dnia 29 września 2017r. w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Santok.   

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr IV/34//2018 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.13 porządku obrad  

Uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu Gorzowskiego realizacji zadania  

pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F w zakresie budowy ścieżki rowerowej”. 

 

Uchwałę omówił Kierownik RRG Daniel Drożdżewski.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Kierownik RRG Daniel Drożdżewski.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię Komisji do uchwały.  

 

Po dyskusji Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie treść uchwały  

w sprawie przejęcia od Powiatu Gorzowskiego realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1406F w zakresie budowy ścieżki rowerowej”. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr IV/35//2018 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 14 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2018. 
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Uchwałę omówił Skarbnik Gminy. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię Komisji do uchwały.  

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie treść uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Santok na rok 2018. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr IV/36/2018 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.15 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2018-

2025. 

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię Komisji do uchwały.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie treść uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2018-2025. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr IV/37/2018 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.16 porządku obrad  

Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019-2023. 

 

Uchwałę omówił Kierownik OPS Tomasz Jaśkowiak. 

 

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Renata Szostak przedstawiła 

pozytywną opinię Komisji do uchwały.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Kierownik OPS, Wójt. 

 

Radna Irena Furmańska złożyła wniosek o ponowne przepracowanie uchwały przez 

Komisję ds. Społecznych i Oświaty, ponieważ zawiera błędy.  

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Radnej Ireny Furmańskiej. 

Wniosek został odrzucony - Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 
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Po dyskusji Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie treść uchwały  

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania zgodnie 

z wieloletnim rządowym programem: „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr IV/38//2018 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.17 porządku obrad  

Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Fundacji Ochrony 

Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej. 

 

Uchwałę omówiła Przewodnicząca Rady. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie treść uchwały w sprawie przyjęcia 

rezygnacji z funkcji członka Zarządu Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi 

Santockiej. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr IV/39//2018 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.18 porządku obrad  

Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż do Biura Rady interpelacje nie wpłynęły. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż na BIP brak jest informacji o anulowanych 

uchwałach poprzez rozstrzygnięcia Wojewody Lubuskiego. 

 

Przewodnicząca Rady udzieliła odpowiedzi, iż zapozna się z tematem i udzieli wyjaśnień 

Radnej na kolejnej Sesji. 

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, iż zgłosili się do niej mieszkańcy ulicy 

Wawrowskiej w Czechowie, którzy prosili, aby zgłosić na Sesji, że od co najmniej dwóch 

miesięcy nie otrzymali odpowiedzi na pismo w sprawie ulicy Wawrowskiej.  

 

Wójt oznajmił, że kwestie uchwał i rozstrzygnięć wyjaśni niezwłocznie po powrocie  

do Urzędu. Natomiast kwestia ulicy Wawrowskiej, która w całości jest ulicą prywatną została 

przekazana pracownikom merytorycznie odpowiedzialnym i sprawdzi, dlaczego nie wysłano 

odpowiedzi.    

 

Ad.19 porządku obrad  

Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących stałych Komisji 

Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz informacja 

przedstawiciela Gminy Santok do Zgromadzenia   Związku Celowego Gmin MG-6)  i wolne 

wnioski. 
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Przewodnicząca Rady złożyła sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner  złożył sprawozdanie  

z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych i Oświaty Renata Szostak złożyła sprawozdanie  

z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 

Przedstawiciel Gminy Santok do Zgromadzenia   Związku Celowego Gmin MG-6 

Radny Zbigniew Łukasiewicz przedstawił informację z przebiegu posiedzenia 

Zgromadzenia Związku.  

 

Wójt uzgodnił z Sołtysami termin spotkania na dzień 14.01.2019r.  

 

Sołtys Sołectwa Płomykowo zgłosił, iż na Sali wiejskiej przecieka dach. 

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, czy można postawić garaż na placu przy 

Sali wiejskiej w Płomykowie.  

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż uważa że nie ma problemu z postawieniem garażu, jednak 

zgodnie z prawem budowlanym należy dokonać zgłoszenia w Starostwie Powiatowym.  

  

Ad.20 porządku obrad  

Zamknięcie obrad 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady IV sesji 

o godz. 13
30

.   

 

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

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

 

 

 Protokolant              Przewodnicząca Rady Gminy  

  

Joanna Krystosik                    Renata Nowosad 

 

 

 


