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

27 CZERWCA 2019R 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu nr VIII/2019. 

4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie.  

5. Stanowisko w sprawie funkcjonowania CUW. 

6. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Santok. (projekt 

1) 

7. Uchwała w sprawie obciążenia nieruchomości dz. nr 263, obr. Stare Polichno, stanowiącej 

własność gminy Santok służebnością drogową. (projekt 2) 

8. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gralewo.(projekt 3) 

9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2019. (projekt 4) 

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

2019-2035. (projekt 5) 

11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na rok 2019. (projekt 6) 

12. Uchwała w sprawie ustalenia diet Radnych. (projekt 6) 

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 X Sesji Rady Gminy Santok. 

 

 

Ad.1 porządku obrad  

Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.  

Przewodnicząca Rady Gminy dokonała otwarcia X sesji o godz. 10
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 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.  
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Przewodnicząca Rady zaproponowała zmianę do porządku obrad polegającą na 

wprowadzeniu jako pkt 4 „Sprawozdanie Wójta z okresu międzysesyjnego” oraz jako pkt 14 

„Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Santok na lata 2019-2032 – aktualizacja”. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zmianę w porządku obrad polegająca na 

wprowadzeniu pkt 4 w brzmieniu „Sprawozdanie Wójta z okresu międzysesyjnego”. 

 

Rada w drodze głosowania przyjęła zmianę. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zmianę w porządku obrad polegająca na 

wprowadzeniu pkt 14 w brzmieniu „Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Santok na lata 2019-2032 – 

aktualizacja”.  

 

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. Przyjęcie protokołu nr VIII/2019. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.  
5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy działalności pożytku 

publicznego  

i o wolontariacie.  

6. Stanowisko w sprawie funkcjonowania CUW. 

7. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Santok. 

(projekt 1) 

8. Uchwała w sprawie obciążenia nieruchomości dz. nr 263, obr. Stare Polichno, 

stanowiącej własność gminy Santok służebnością drogową. (projekt 2) 

9. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gralewo.(projekt 3) 

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

4) 

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

2019-2035. (projekt 5) 

12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na rok 2019. (projekt 6) 

13. Uchwała w sprawie ustalenia diet Radnych. (projekt 6) 

14. Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Santok na lata 2019-2032 – aktualizacja”. 

15. Interpelacje i zapytania radnych. 
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16. Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących 

stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)  

 i wolne wnioski. 

17. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy Santok. 

 

 

Rada Gminy w drodze głosowania  przyjęła porządek obrad ze zmianą. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

 Ad.3 porządku obrad  

Przyjęcie protokołu nr VIII/2019. 

 

Rada w drodze głosowania przyjęła protokół nr VIII/2019 - 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, Skarbnik. 

 

Ad.5 porządku obrad  

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie.  

 

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Renata Szostak przedstawiła 

pozytywną opinię komisji sprawozdania. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Skarbnik, Wójt.  

 

Ad.6 porządku obrad  

Stanowisko w sprawie funkcjonowania CUW. 

 

Informację omówiła Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do informacji. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie informację o  funkcjonowaniu CUW 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 
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Ad. 7 porządku obrad  

Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Santok. (projekt 1) 

 

Uchwałę omówiła Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak. 

 

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Renata Szostak przedstawiła 

pozytywną opinię komisji do uchwały. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska. Radna Krystyna Rajczyk, Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych  

i Oświatowych Renata Szostak, Dyrektor Przedszkola w Wawrowie Magdalena Szostak, 

Wójt, Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Santok. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr X/95/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.8 porządku obrad  

Uchwała w sprawie obciążenia nieruchomości dz. nr 263, obr. Stare Polichno, stanowiącej 

własność gminy Santok służebnością drogową. (projekt 2) 

 

Uchwałę omówiła Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska, Wójt 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie obciążenia 

nieruchomości dz. nr 263, obr. Stare Polichno, stanowiącej własność gminy Santok 

służebnością drogową  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr X/96/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.9 porządku obrad  

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

 

Uchwałę omówiła 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 uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy 

w miejscowości Gralewo.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr X/97/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.10 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2019. (projekt 4) 

 

Uchwałę omówił Skarbnik. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Skarbnik. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Santok na rok 2019.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr X/98/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 11 porządku obrad 

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2019-

2035. (projekt 5) 

 

Uchwałę omówił Skarbnik. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2019-2035. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr X/99/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 12 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na rok 2019. 

 

Uchwałę omówiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Mirosława Porańczyk. 

 

W dyskusji głos zabrali: 
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Radna Irena Furmańska, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Radna Krystyna Rajczyk, 

Przewodnicząca Rady. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr X/100/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 12 porządku obrad  

Uchwała w sprawie ustalenia diet Radnych. (projekt 6) 

 

Uchwałę omówiła Przewodnicząca Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner poinformował  

o zmianach jakie wypracowała Komisji oraz przedstawił opinię komisji do uchwały  

ze zmianami.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Krystyna Rajczyk, Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner, 

Radny Zbigniew Łukasiewicz. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia diet Radnych. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr X/101/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 14 porządku obrad 

Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Santok na lata 2019-2032 – aktualizacja”.  

 

Uchwałę omówiła Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Santok na lata 2019-2032 

– aktualizacja”.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

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

 

Ad.15 porządku obrad  

Interpelacje i zapytania radnych. 
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Przewodnicząca Rady poinformowała, iż do Biura Rady interpelacje nie wpłynęły. 

Natomiast dnia 17.06.2019r. wpłynęło pismo od Prezesa Sądu Okręgowego, które zostanie 

wysłane Radnym na maila. 

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz oznajmił, iż 6 lutego poruszył sprawę źle ustawionych 

znaków informacyjnych dotyczących miejscowości Wawrów, a do chwili obecnej znaki stoją. 

27 marca Radny poruszył temat działki po byłym przedszkolu, na której dalej jest bałagan. 

Ponadto słupy oświetleniowe, nadal stoją mimo, że nie pełnią już swojej funkcji. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż podczas szkolenia z RODO zadała pytanie Pani, 

która szkoliła dotyczące zasadności odmowy przez organ wykonawczy informacji, które są 

potrzebne do analizy projektów uchwał i do tej pory nie otrzymała odpowiedzi. Ponadto 

Radna oznajmiła, iż na dzień dzisiejszy na stronie internetowej Urzędu Gminy w funduszu 

sołeckim Czechowa nie ma informacji o wykonanych zadaniach w zakresie funduszu 

sołeckiego.  

 

Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż pytanie skierowane do Pani szkolącej z zakresu RODO 

zostanie ponowione.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, co dzieje się w sprawie obiecanego 

projektu dla OSP, który miał być realizowany do końca czerwca. Ponadto poinformowała,  

że  na osiedlu w Wawrowie dalej stoją znaki informujące o drodze do lokalu wyborczego. 

Radna oznajmiła, że chciałaby zapoznać się z treścią  porozumienia zawartego między 

Komenda Miejską, a Gminą Santok oraz zwróciła się z pytaniem, dotyczącym budowy placu 

zabaw, który miał być wykonany ze środków funduszu sołeckiego z roku 2018.  

 

Radny Marian Tomkiewicz zwrócił się z pytaniem, czy wójt ma wiedzę na temat 

przebudowy drogi wjazdowej do Wawrowa od strony Janczewa.  

 

Radna Mirosława Porańczyk zwróciła się z pytaniem, kiedy będzie remontowana ulica 

Kościelna w Lipkach Wielkich. 

 

Wójt odniósł się analogicznie do zadanych pytań i poinformował, że: 

 przekazana jest informacja o potrzebie przestawienia znaków zarządcy drogi, 

 teren po byłym przedszkolu jest działką prywatną, dlatego gmina ma ograniczone 

możliwości działania, jednak sprawa będzie monitowana,  

 słupy zostaną usunięte jeżeli będzie taka możliwość, 

 ponieważ Kierownik RRG jest nieobecny na Sesji, zestawienie dotyczące realizacji 

funduszu sołeckiego zostanie Radnym przygotowane w późniejszym terminie, 

 projekt dla OSP w Wawrowie zostanie zrealizowany, jednak nie da się w tak krótkim 

terminie przygotować dokumentacji technicznej, 

 znaki informujące o lokalu wyborczym zostaną usunięte, 

 porozumienie zostanie udostępnione Radnej Krystynie Rajczyk, 
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 odpowiedz dotyczącą placu zabaw zostanie przygotowana pisemnie przez pracownika 

merytorycznie odpowiedzialnego, 

 Wójt jest po rozmowach z pracownikami wydziału infrastruktury w Urzędzie 

Marszałkowskim i dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Dróg, z którymi spotka się 8 

lipca i przedstawi listę spraw dotyczących odcinka drogi od wjazdu do Wawrowa do 

wyjazdu za Jastrzębnikiem, 

 został wyłoniony wykonawca remontu ul. Kościelnej, jednak termin rozpoczęcia prac 

nie jest jeszcze znany. 

 

Radna Justyna Haliczyn oznajmiła, iż 24 czerwca odbyło się spotkanie dotyczące 

przebudowy linii kolejowych, na którym Wójt nie był obecny i zwróciła się z pytaniem,  

czy na kolejnym spotkaniu z przedstawicielami PKP będą mogli uczestniczyć Radni.  

 

Wójt poinformował, iż w każdej chwili jest do dyspozycji mieszkańców, jednak w Urzędzie 

są pracownicy merytorycznie odpowiedzialni za różne kwestię i dwóch przygotowanych 

pracowników z referatu rozwoju gospodarczego uczestniczyło w spotkaniu. Kolejne 

spotkanie odbędzie się 3 lipca w którym Radni również mogą brać udział. 

 

Ad. 16 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. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner  złożył sprawozdanie  

z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Renata Szostak złożyła 

sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż w dniu wczorajszym otrzymała informację w 

zakresie spraw bieżących OPS i poprosiła o szerszą informację na temat projektu  „nowa 

perspektywa, stop wykluczeniu” oraz projektu „jesteśmy z gminy Santok” 

 

Kierownik OPS Anita Łukawiak przekazała informację dotyczące wymienionych 

projektów.  

 

Sołtys Wsi Płomykowo zwrócił się z pytaniami dotyczącymi równania dróg, 

zdemontowanego placu zabaw w Płomykowie oraz nieczynną do tej pory salą wiejską. 

Ponadto sołtys dodał, że tablica informacyjna przy drodze powiatowej została postawiona tak, 

że utrudnia przejazd maszynom rolniczym i zgłosił, że droga na Brzezinkę od strony 

Płomykowa jest złym stanie technicznym. 
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Wójt poinformował, iż plac zabaw w miejscowości Płomykowo został zdemontowany, 

ponieważ był w złym stanie technicznym. Natomiast postępowanie związane z salą wiejska  

w Płomykowie nie jest zależne od Wójta, ponieważ prowadzi je Wójt Gminy Kłodawa, 

 a droga o której powiedział Sołtys jest drogą powiatową, dlatego gmina wyśle monit do 

Starostwa w tej sprawie. Ponadto Wójt dodał, że równanie dróg odbędzie się niezwłocznie jak 

tylko pozwolą na to warunki pogodowe.  

 

Sołtys Wsi Baranowice wyraził zdanie, iż powstał niesmak z powodu podwyżki diet dla 

Radnych, a pominięcia Sołtysów. Ponadto zgłosił niebezpieczeństwo z powodu 

niewykoszonego terenu wokół przystanku na terenie Lipek Wielkich.  

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż zgłaszała usterkę na siłowni napowietrznej  

w Wawrowie i nie została ona naprawiona.  

 

Ad.16 porządku obrad  

Zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady X sesji  

o godz. 12
25

.   

 

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 

 


