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PROTOKÓŁ NR V/2019 

Z V SESJI RADY GMINY S A N T O K 

6 LUTEGO 2019R 

  

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu nr IV/2018. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Santok na 2019r. (projekt 1) 

6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019. 

(projekt 2) 

7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na 

rok 2019. (projekt 3) 

8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki na rok 

2019. (projekt 4) 

9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Społecznych  

i Oświatowych na rok 2019. (projekt 5) 

10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia  

do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania pn. „Kraina Szlaków Turystycznych”.  

(projekt 6) 

11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (dot. dz. 

nr 403, obręb Janczewo). (projekt 7) 

12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (dot. dz. 

nr 48/3, obręb Wawrów). (projekt 8) 

13. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Santok. (projekt 9) 

14. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2019. (projekt 

10) 

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

2019-2035. (projekt 11) 

16. Interpelacje i zapytania radnych. 

17. Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących 

stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)  

 i wolne wnioski. 

18. Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy Santok. 

 
Ad.1 porządku obrad  

Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.  

Przewodnicząca Rady Gminy dokonała otwarcia V sesji o godz. 11
00

, witając wszystkich 

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

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

w BIP, na stronie internetowej gminy oraz w Biurze Rady. Radni głosują przez podniesienie 

ręki oraz równoczesne naciśnięcie przycisku na urządzeniu, które umożliwia sporządzenie  

i utrwalenie imiennego wykazu głosowań. Ustawowy skład rady wynosi 14 radnych. 
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Przewodnicząca stwierdziła, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum niezbędne 

do prowadzenia obrad rady gminy oraz podejmowania prawomocnych uchwał.  

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady odczytała treść postanowienia Komisarza Wyborczego 

 w Gorzowie Wlkp. z dnia 4 stycznia 2019r. w sprawie zatwierdzenia wygaśnięcia mandatu 

Radnego (dotyczy Damiana Kochmańskiego).  

  

Ad.2 porządku obrad  

Ustalenie porządku obrad.  

 

Rada Gminy w drodze głosowania  przyjęła porządek obrad. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

  

Ad. 3 porządku obrad  

Przyjęcie protokołu nr IV/2018. 

 

Rada w drodze głosowania przyjęła protokół nr IV/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, a także  podziękował 

Pani Darii Skorupskiej za sprawowanie funkcji Sołtysa Sołectwa Jastrzębnik oraz 

pogratulował nowo wybranemu Sołtysowi Pani Celinie Nowak. 

 

Ad.5 porządku obrad  

Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Santok na 2019r. 

 

Uchwałę omówiła Przewodnicząca Rady Gminy. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Ireneusz Kucner. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wprowadzenie zmian do planu pracy Rady 

Gminy Santok na wniosek Radnej Ireny Furmańskiej. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

  

Po dyskusji Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie treść uchwały ze zmianą  

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Santok na 2019r. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr V/40/2019 stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad.6 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019. 

 

Uchwałę omówiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Mirosława Porańczyk.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Radna Krystyna Rajczyk, Radna Mirosława Porańczyk. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wprowadzenie zmian do planu pracy Rady 

Komisji Rewizyjnej na wniosek Radnej Ireny Furmańskiej. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Po dyskusji Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie treść uchwały ze zmianą 

w sprawie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr V/41/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.7 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na rok 

2019.  

 

Uchwałę omówiła Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Irena Kucharska. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na rok 2019.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr V/42/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.8 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki na rok 2019.  

 

Uchwałę omówił Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Komisji Budżetu i Gospodarki na rok 2019.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr V/43/2019 stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad.9 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Społecznych i Oświatowych na 

rok 2019. 

 

Uchwałę omówiła Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Renata 

Szostak. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy ds. Społecznych i Oświatowych na rok 2019. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr V/44/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.10 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do 

stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania pn. „Kraina Szlaków Turystycznych”.  

 

Uchwałę omówił Sekretarz 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 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania pn. „Kraina Szlaków Turystycznych” ze zmianą.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr V/45/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.11 porządku obrad  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (dot. dz. nr 

403, obręb Janczewo).  

 

Uchwałę omówiła Pani Z-ca Kierownika RGKROŚ Katarzyna Kokocińska. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Krystyna Rajczyk,  Z-ca Kierownika RGKROŚ Katarzyna Kokocińska, Radna Irena 

Furmańska, Wójt. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie treść uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr V/46/2019 stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad.12 porządku obrad  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (dot. dz. nr 

48/3, obręb Wawrów).  

 

Uchwałę omówiła Z-ca Kierownika RGKROŚ Katarzyna Kokocińska. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Krystyna Rajczyk,  Z-ca Kierownika RGKROŚ Katarzyna Kokocińska, Radna Irena 

Furmańska, Wójt. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie treść uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr V/47/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem z jakiego roku jest uchwała określająca 

stawki dzierżawy. 

 

Z-ca Kierownika RGKROŚ Katarzyna Kokocińska udzieliła odpowiedzi, iż stawki 

określone są w uchwale, sprawdzi z którego roku i udzieli odpowiedzi Radnej. 

 

Ad.13 porządku obrad  

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Santok. 

 

Uchwałę omówił Kierownik RRG Daniel Drożdżewski.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię Komisji do uchwały.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska.  

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie treść uchwały  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Santok. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr V/48/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 14 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2019. 
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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 2019. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr V/49/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.15 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zmiany 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.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie treść uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2019-2035. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr V/50/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.16 porządku obrad  

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

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

do Biura Rady wpłynęło sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego w roku 2018.  

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz oznajmił, iż droga nr 1406F relacji Wawrów-Czechów była  

w ubiegłym roku remontowana, koniec asfaltu jest na wysokości skrzyżowania z ulicą Widok 

i 50 metrów od drogi asfaltowej jest tablica informująca o końcu miejscowości Wawrów, co 

jest błędne, ponieważ Wawrów się tam nie kończy, a jadąc pod górę jest tablica informująca o 

początku Wawrowa, co również wprowadza mieszkańców i użytkowników drogi w błąd.  

 

Wójt poinformował, że Radny ma rację, iż tablice są źle ustawione, dlatego zwróci się w 

przedmiotowej sprawie do zarządcy drogi, gdyż jest to droga powiatowa.  
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Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż koniec asfaltu, o którym mówił Radny Zbigniew 

Łukasiewicz jest nadal nieoznakowany i przy tej samej drodze jest zatoczka, a przed nią znak, 

informujący o tym, że zatoczkę należy objeżdżać z prawej strony, a na znaku przy zatoczce 

jest z lewej strony.  

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz oznajmił, iż na komisji oświaty Radny Marian Tomkiewicz 

zgłaszał, iż przy omawianej drodze powiatowej jest różnica terenu między drogą asfaltową, 

 a szutrową, a mianowicie  jest tam duży uskok, który nie został zrobiony do tej pory.  

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, iż złoży w dniu dzisiejszym na ręce 

Przewodniczącej interpelację dotyczącą sporządzania protokołów z sesji Rady Gminy.  

Ponadto Radna zawnioskowała o zwołanie Komisji Budżetu oraz Komisji ds. Społecznych  

i Oświatowych w celu ponownego przepracowania 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. 

 

Radna Justyna Haliczyn wniosła, aby Wójt zgłosił do Zarządu Dróg Powiatowych zły stan 

techniczny drogi, w Santoku, która prowadzi do banku.  

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż czeka na odpowiedz od Wójta od 18 stycznia.  

 

Radny Tomasz Żarski zwrócił się z pytaniem, czy gmina zgłaszała do wykonawcy 

uszkodzenia drogi jakie mają miejsce na drodze wojewódzkiej w Ludzisławicach.  

 

Wójt oznajmił, iż zostanie to zgłoszone do wykonawcy, ponieważ wskazana droga  jest  

objęta gwarancją.  

 

Ad.17 porządku obrad  

Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących stałych Komisji 

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

 

Przewodnicząca Rady złożyła sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, ile osób przychodzi na dyżury 

Przewodniczącego Rady. 

 

Przewodnicząca Rady udzieliła odpowiedzi, iż nie miała jeszcze żadnego interesanta.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner  złożył sprawozdanie  

z działalności w okresie międzysesyjnym. 
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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.  

 

Radny Ireneusz Kucner poinformował, iż Komisja Budżetu i Gospodarki wybrała spośród 

swoich członków Zastępcę Przewodniczącego, którym został Radny Marian Tomkiewicz. 

 

Ad.18 porządku obrad  

Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady V sesji o 

godz. 13
0 0

.   

 

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 

 

 

 


