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PROTOKÓŁ NR XI/2019 
Z XI SESJI RADY GMINY S A N T O K 

8 LIPCA 2019R. 

 

Sesja zwołana na wniosek Wójta Gminy Santok. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Uchwała w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i doprowadzania ścieków. 
4. Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Gminy Santok. 

 

 

Ad.1 porządku obrad  

Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.  

Przewodnicząca Rady Gminy dokonała otwarcia XI sesji o godz. 16
05

, 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 15 radnych. 

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.  

 

Ad.2 porządku obrad  

Ustalenie porządku obrad.  

 

Przewodnicząca Rady zaproponowała zmianę do porządku obrad polegająca  

na wprowadzeniu pkt 4 w brzmieniu „Interpelacje i zapytania radnych”  i zwróciła się  

z pytaniem, czy Wójt, jako wnioskodawca zwołania sesji nadzwyczajnej wyraża zgodę 

 na zmianę w porządku obrad. 

 

Wójt wyraził zgodę. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zmianę w porządku obrad polegająca  

na wprowadzeniu pkt 4 w brzmieniu „Interpelacje i zapytania radnych”.  

Rada w drodze głosowania przyjęła zmianę. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Uchwała w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i doprowadzania ścieków. 
4. Interpelacja i zapytania radnych. 
5. Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Gminy Santok. 
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Rada Gminy w drodze głosowania  przyjęła porządek obrad ze zmianą. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

 Ad.3 porządku obrad  

Uchwała w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i doprowadzania ścieków. 
 

Uchwałę omówił Skarbnik. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Krystyna Rajczyk, Wójt, Radny Tadeusz Boczula, Radna Irena Furmańska, Radny 

Ireneusz Kucner, Skarbnik, Magdalena Rzeczycka-Więckowska.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z następującymi  pytaniami: 

1. Co jest składnikiem, który tak podwyższa cenę wody i ścieków w gminnej spółce  

w porównaniu do PWiK, ponieważ musi być jakiś czynnik, który powoduje tak 

wysoką cenę w Lipkach Wielkich. 

2. Jakim mieniem gminnym gospodaruje spółka w Lipkach wielkich, jaka jest wartość  

i co się na to składa. 

3. Ile gmina wydała na remonty modernizację, czy budowę mienia gminnego, którym 

gospodaruje spółka, zarabiając na nim? 

4. Na podstawie jakich dokumentów gminna spółka wykorzystuje mienie gminne 

działając na własną korzyść? 

5. Dlaczego w nazwie spółka ma nazwę „gminna”? 

6. Czy to prawda, że Radna jest w zarządzie spółki i pracuje na mieniu gminy, 

Na powyższe pytania Radna nie otrzymała odpowiedzi w związku z czym poprosiła  

o odpowiedz pisemną. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie dopłat do ceny 

dostarczanej wody i doprowadzania ścieków. 
Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XI/102/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.4 porządku obrad  

Interpelacje i zapytania radnych. 

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

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska zwróciła się z następującymi pytaniami: 

- czy gmina ma w planach budowę w Janczewie placówki szkolnej oraz  czy w nowo 

wybudowanym budynku znajdzie się przedszkole 

- czy w związku z rozbudową placówki szkoły w Janczewie są plany związane z likwidacją 

szkoły oraz przedszkola w Wawrowie. 
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Wójt oznajmił, że nie sądzi, iż odpowiedzi na pytania Radnej zamkną dyskusję na ten temat  

i poinformował, że nie będzie wnosił o likwidację szkoły i przedszkola w Wawrowie, 

placówki funkcjonują i będą funkcjonowały. Natomiast opracowany jest projekt budowy 

nowej placówki w Janczewie, projekt nie otrzymał dofinansowania z inetrregu to jednak  nie 

spowodowało, że poprzedni Wójt zaprzestał działań, ponieważ złożono wniosek o 

dofinansowanie sali sportowej w Janczewie do Ministerstwa Sportu, który został rozpatrzony 

pozytywnie.  Gmina ma plany budowy placówki oświatowej w Janczewie i w związku z tym 

Radni będą informowani o możliwościach finansowych gminy, co będzie ostatecznie 

decydowało o zakresie prac. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż była na spotkaniu dotyczącym przebudowy kolei  

i nie uzyskała odpowiedzi od projektanta o sytuacji przedstawionej w Czechowie i zwróciła 

się z pytaniem, czy Wójt wystosował do kolei  oficjalne stanowisko w sprawie miejscowości 

Czechów, Santok i Płomykowo, czy było to tylko rozmowy. 

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz opuścił obrady sesji (godz. 16
50

). Od tego momentu Rada 

obradowała w 12 osobowym składzie.  

 

Wójt poinformował, iż mieszkańcom została przedłożona dokumentacja przedprojektowa  

i w oparciu o nią rozpoczęto dyskusje, są to początkowe plany. Projektanci omówili dokładnie 

całą trasę, do każdego punktu były wyrażane komentarze, z których wnioski zostały zapisane. 

Wójt oznajmił, iż stanowisko mieszkańców będzie przedstawione kolei. Ze względu na to, iż 

Urząd występował do kolei w związku z uruchomieniem przystanku w Czechowie, zostały 

przedłożone i uwzględnione perony w dokumentacji przedprojektowej. Natomiast należy 

mieć na względzie, iż są określone przepisy i wymogi techniczne, które muszą być spełnione i 

należy znaleźć kompromis, aby rozwiązać sytuację jak najlepiej dla mieszkańców.      

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż rozumie, że istotne uwagi dotyczące mieszkańców  

ul. Kasztanowej w Czechowie zostaną uwzględnione przez Wójta i Wójt będzie stał murem 

za tymi mieszkańcami, ponieważ jeżeli kolej zostanie przebudowana zgodnie  

z przedstawionym projektem to mieszkańcy tej ulicy w razie wylewu Warty zostaną 

zatopieni. 

 

Kierownik RRG Daniel Drożdżewski poinformował, iż w ramach konsultacji społecznych 

zorganizowane zostały dwa spotkania w Czechowie oraz jedno w Santoku, na których 

przedstawione zostały wszystkie rozwiązania projektowe zawarte w koncepcji. Wszystkie 

postulaty i argumenty mieszkańców zostały spisane i na ich podstawie zostało wystosowane 

pismo do Polskich Kolei oraz do wiadomości projektanta. Projektant na spotkaniu w Urzędzie 

deklarował, że postara się zlokalizować  perony jak najbliżej  przejazdów, co jest 

uwarunkowane widocznością i innymi wymogami technicznymi. Przedłożona dokumentacja 

nie jest ostateczną dokumentacją projektową, a dokumentacją, która została opracowana na 

potrzeby programu funkcjonalno-użytkowego, a każdy etap opracowywania projektu 

budowlanego będzie wysyłany do zaopiniowania.   
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Przewodnicząca Rady poinformowała, iż 1 lipca do Rady gminy wpłynęło pismo z Klubu 

Sportowego „Delta” Stare Polichno, którego treść odczytała – pismo zostanie wysłane 

Radnym drogą elektroniczną.  

 

Ad.16 porządku obrad  

Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XI sesji 

o godz. 16
55

.   

 

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 

 


