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   Protokół Nr III/2018 

z III Sesji Rady Gminy S a n t o k 

10 grudnia 2018r 

 

Proponowany porządek obrad  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr I/2018. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Uchwała w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela Gminy Santok do Zgromadzenia   

Związku Celowego Gmin MG-6 (projekt 1) 

6. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 

Wawrów – dz. Nr 155/3. (projekt 2) 

7. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów. (projekt 3) 

8. Uchwała w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym budynku 

mieszkalnego jednolokalowego wraz z budynkiem gospodarczym oraz gruntem, 

położonymi w Janczewie nr 91, na rzecz dotychczasowego Najemcy. (projekt 4) 

9. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako 

podstawa obliczenia podatku rolnego za 2019 rok na obszarze Gminy Santok. 

(projekt 5) 

10. Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. (projekt 6) 

11. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

(projekt 7) 

12. Uchwała w sprawie Programu współpracy Gminy Santok z organizacjami 

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

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. (projekt 8) 

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 III Sesji Rady Gminy Santok. 

Ad.1 porządku obrad  

Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.  

Przewodniczący Rady Damian Kochmański dokonał otwarcia III 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 15 radnych, co 

stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad rady gminy oraz podejmowania 

prawomocnych uchwał.  

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  

  

Ad.2 porządku obrad  

Przyjęcie porządku obrad.  

 

http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57C1C8128CFD0Z/3_proj._1.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57C1C8187F86Z/3_proj._2.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57C1C8133480EZ/3_proj._3.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57C1C80FDE8ADZ/3_proj._4.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57C1C811EF98EZ/3_proj._5.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57C1C814C29D4Z/3_proj._6.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57C1C81144EA4Z/3_proj._7.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57C1C8141C280Z/3_proj._8.pdf
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Skarbnik Gminy w imieniu Wójta wniósł o wprowadzenie do porządku obrad czterech 

projektów uchwał: 

1. Uchwała w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa 

obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Santok na rok podatkowy 2019. 

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

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

2018-2025.  

4. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie do porządku obrad 3 projekty uchwał: 

1. Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji I Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Santok. 

2. Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy 

Santok.  

3. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.  

Wójt zawnioskował o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie sprzedaży 

nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Wawrów – dz. Nr 155/3. 

Radna Irena Furmańska złożyła wniosek o wycofanie punktu 3 z porządku obrad.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wycofanie z porządku obrad uchwały w 

sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Wawrów – dz. Nr 

155/3. 

Rada w drodze głosowania wycofała z porządku obrad uchwałę - wyniki głosowania  

stanowią załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady poddał 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. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie do  porządku obrad uchwały w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2018-2025.  

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

stanowią załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie do  porządku obrad uchwały w 

sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

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

stanowią załącznik do protokołu. 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie do  porządku obrad uchwały w 

sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Santok. 

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

stanowią załącznik do protokołu 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie do  porządku obrad uchwały  

w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Santok.  

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

stanowią załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie do  porządku obrad uchwały  

w sprawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. 

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

stanowią załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie do  porządku obrad uchwały 

 w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia 

podatku leśnego na obszarze gminy Santok na rok podatkowy 2019. 

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

stanowią załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Radnej Ireny Furmańskiej  

o nieprocedowanie punktu 3 porządku obrad. 

 

Rada w drodze głosowania nie uwzględniła wniosku - wyniki głosowania  stanowią załącznik 

do protokołu. 

 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr I/2018. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Uchwała w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela Gminy Santok do Zgromadzenia   

Związku Celowego Gmin MG-6 (projekt 1)  

6. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów. (projekt 3) 

7. Uchwała w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym budynku 

mieszkalnego jednolokalowego wraz z budynkiem gospodarczym oraz gruntem, 

położonymi w Janczewie nr 91, na rzecz dotychczasowego Najemcy. (projekt 4) 

8. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako 

podstawa obliczenia podatku rolnego za 2019 rok na obszarze Gminy Santok. 

(projekt 5) 

9. Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. (projekt 6) 

10. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

(projekt 7) 

http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57C1C8128CFD0Z/3_proj._1.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57C1C8133480EZ/3_proj._3.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57C1C80FDE8ADZ/3_proj._4.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57C1C811EF98EZ/3_proj._5.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57C1C814C29D4Z/3_proj._6.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57C1C81144EA4Z/3_proj._7.pdf


4 

 

11. Uchwała w sprawie Programu współpracy Gminy Santok z organizacjami 

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

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. (projekt 8) 

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

9) 

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

2018-2025. (projekt 10) 

14. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (projekt 11) 

15. Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji I Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Santok. (projekt 12) 

16. Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy 

Santok. (projekt 13) 

17. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. (projekt 14) 

18. Uchwała w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa 

obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Santok na rok podatkowy 2019. 

(projekt 14) 

19. Interpelacje i zapytania radnych. 

20. Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących 

stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)  

 i wolne wnioski. 

21. Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy Santok. 

Rada w drodze głosowania przyjęła porządek obrad ze zmianami - wyniki głosowania  

stanowią załącznik do protokołu. 

Ad.3 porządku obrad  

Przyjęcie protokołu nr I/2018. 

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

załącznik do protokołu. 

 

Ad.4 porządku obrad  

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

Wójt złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Krystyna Rajczyk, Wójt. 

 

Ad.5 porządku obrad  

Uchwała w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela Gminy Santok do Zgromadzenia   

Związku Celowego Gmin MG-6. 

 

Uchwałę omówił Przewodniczący Rady i zaproponował Pana Zbigniewa Łukasiewicza na 

przedstawiciela Gminy Santok do Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6, który 

wyraził zgodę. 

 

http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_12/BIPF57C1C8141C280Z/3_proj._8.pdf
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie treść uchwały w sprawie wyznaczenia 

przedstawiciela Gminy Santok do Zgromadzenia   Związku Celowego Gmin MG-6 ze 

zmianą- Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr III/16/2018 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.6 porządku obrad  

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów.  

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Krystyna Rajczyk, Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska, Radna Irena 

Furmańska, Radny Ireneusz Kucner. 

 

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

nazwy ulicy w miejscowości Wawrów - Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr III/17/2018 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.7 porządku obrad  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym budynku 

mieszkalnego jednolokalowego wraz z budynkiem gospodarczym oraz gruntem, położonymi 

w Janczewie nr 91, na rzecz dotychczasowego Najemcy. 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Krystyna Rajczyk, Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie treść uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż w trybie bezprzetargowym budynku mieszkalnego jednolokalowego wraz z 

budynkiem gospodarczym oraz gruntem, położonymi w Janczewie nr 91, na rzecz 

dotychczasowego Najemcy - Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr III/18/2018 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.8 porządku obrad  

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego za 2019 rok na obszarze Gminy Santok.  
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Uchwałę omówił Skarbnik Gminy i poinformował, że zmieniono tytuł uchwały na 

„uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia 

podatku rolnego na obszarze gminy Santok na rok podatkowy 2019”. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie treść uchwały w sprawie obniżenia ceny 

skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy 

Santok na rok podatkowy 2019 ze zmianą - Wyniki głosowania  stanowią załącznik do 

protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr III/19/2018 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.9 porządku obrad  

Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. 

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy i  poinformował, że zmieniony został tytuł uchwały na 

„uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie 

gminy Santok”. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

W dyskusji głos zabrali: 

Radny Tadeusz Boczula, Radna Irena Furmańska, Skarbnik Gminy, Radna Krystyna Rajczyk, 

Wójt.  

 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę (godz. 13
40

). Po przerwie (godz.13
45

) kontynuowano 

obrady zgodnie z porządkiem obrad. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie treść uchwały w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Santok ze zmianą - Wyniki 

głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr III/20/2018 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę (godz. 15
50

). Po przerwie (godz.14
15

) kontynuowano 

obrady zgodnie z porządkiem obrad. 

 

Ad.10 porządku obrad  

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  
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Uchwałę omówił Skarbnik gminy i  poinformował, że zmieniony został tytuł uchwały na 

„uchwała w sprawie zmiany wysokości stawek podatku od środków transportowych”. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię Komisji do uchwały.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie treść uchwały w sprawie zmiany wysokości 

stawek podatku od środków transportowych ze zmianami - Wyniki głosowania  stanowią 

załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr III/21/2018 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.11 porządku obrad  

Uchwała w sprawie Programu współpracy Gminy Santok z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2019.  

 

Uchwałę omówił Sekretarz 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.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Sekretarz Gminy. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie treść uchwały w sprawie Programu 

współpracy Gminy Santok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 ze 

zmianami - Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr III/22/2018 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.12 porządku obrad  

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

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię Komisji do uchwały.  
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W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Sekretarz Gminy, Radna Krystyna Rajczyk. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie treść uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Santok na rok 2018 - Wyniki głosowania  stanowią załącznik do 

protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr III/23/2018 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.13 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.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radny Tadeusz Boczula,  

 

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 III/24/2018 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.14 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię Komisji do uchwały.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Skarbnik 

 

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 III/25/2018 stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad.15 porządku obrad  

Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Santok.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Radna Renata Nowosad, Przewodniczący Rady.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie treść uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji 

z funkcji I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Santok - Wyniki głosowania  stanowią 

załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr III/26/2018 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.16 porządku obrad  

Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Santok.  

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie treść uchwały w sprawie przyjęcia 

rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Santok - Wyniki głosowania  stanowią 

załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr III/27/2018 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.17 porządku obrad  

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.  

 

Do przeprowadzenia wyborów na przewodniczącego powołano w drodze głosowania z 

radnych komisję skrutacyjną w osobach: Irena Furmańska, Renata Szostak, Marian 

Tomkiewicz.  

Wyniki głosowania stanowią załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Irena Furmańska odczytała regulamin głosowania 

dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Santok. 

 

Regulamin głosowania dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Santok 

został przyjęty w drodze głosowania. 

Wyniki głosowania oraz treść regulaminu stanowią załącznik do protokołu. 

 

Na Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszono kandydaturę Radnej Renaty Nowosad, która 

wyraziła zgodę.   

  

Wobec braku dalszych zgłoszeń zamknięto listę kandydatów.   
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Po przygotowaniu kart do głosowania, przewodnicząca komisji Irena Furmańska 

wyczytywała kolejno z listy obecności z imienia i nazwiska  radnych, po czym radny 

podchodził i wrzucał kartę do urny.  

  

Po wrzuceniu karty przez ostatniego radnego, Wiceprzewodniczący zarządził przerwę (godz. 

15
03

-15
10

) w celu obliczenia głosów przez Komisję Skrutacyjną.  

  

Po przerwie Przewodnicząca Komisji odczytała protokół z wyborów Przewodniczącego Rady 

Gminy Santok (tekst jednolity protokołu Komisji Skrutacyjnej oraz karty do głosowania 

stanowią załączniki do protokołu sesji).  

 

Wobec powyższego głosowania Komisja stwierdziła wybór Radnej Renaty Nowosad na 

Przewodniczącego Rady Gminy.  

  

Wiceprzewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru 

przewodniczącego i poddał ją pod głosowanie.  

Wyniki głosowania stanowią załącznik do protokołu. 

 

 

Ad.18 porządku obrad  

Uchwała w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa 

obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Santok na rok podatkowy 2019.  

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił \opinię 

Komisji do uchwały.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Radny Tadeusz Boczula,  Skarbnik, Wójt. 

 

Przewodnicząca Rady odczytała uchwałę w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna 

przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Santok na rok 

podatkowy 2019. i poddała ją pod głosowanie.  

Wyniki głosowania stanowią załącznik do protokołu. 

 

Uchwała nie podjęta. 

 

Ad.19 porządku obrad  

Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż do Biura Rady interpelacje nie wpłynęły. 
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Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem do dotychczasowego Przewodniczącego 

Rady Gminy, czy podjęta na II Sesji Rady Gminy uchwała w sprawie określenia przedmiotu 

działania Komisji została już podpisana  

i opublikowana. 

 

Radny Damian Kochmański udzielił odpowiedzi, iż uchwała została podpisana, natomiast 

nie posiada informacji, czy została opublikowana.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, dlaczego przedmiotem obrad Rady 

Gminy Santok nie jest uchwała w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Santok miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, ponieważ zostało wydane rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody stwierdzające nieważność uchwały oraz dlaczego na BIP nie ma 

informacji o rozstrzygnięciu.  

 

Radny Damian Kochmański oznajmił, iż wyjaśni poruszone kwestie. 

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz podziękował za wybór jego osoby na przedstawiciela Gminy 

Santok do Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6. 

 

Ad.20 porządku obrad  

Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rad o działaniach podejmowanych  

w okresie międzysesyjnym)  i wolne wnioski. 

 

Radny Damian Kochmański (sprawujący funkcję Przewodniczącego w okresie 

międzysesyjnym) złożył 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. 

 

Ad.21 porządku obrad  

Zamknięcie obrad 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady III sesji 

o godz. 15
50

.   

 

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

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

 

 

 Protokolant              Przewodnicząca Rady Gminy  
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Joanna Krystosik                    Renata Nowosad 

 

 


