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PROTOKÓŁ NR VIII/2019 

Z VIII SESJI RADY GMINY S A N T O K 

29 MAJA 2019R 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.  

4. Przyjęcie protokołu nr VI/2019 oraz VII/2019. 

5. Stanowisko do informacji o stanie realizacji zadań dotyczących odpadów i utrzymania 

czystości  

oraz porządku publicznego.  

6. Stanowisko do informacji z realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego 

gminy,  

w tym ochrony przeciwpożarowej, działań Policji oraz Obrony Cywilnej, 

7. Stanowisko do sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018r. oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii za 2018r., 

8. Stanowisko do sprawozdania z działalności FOPDHiZS za 2018r, sprawozdanie 

finansowe oraz bilans Fundacji, 

9. Uchwała w sprawie powołania członków Zarządu Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr 

Historycznych Ziemi Santockiej. (projekt 1) 

10. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla prezesa i diety dla członków Zarządu 

Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej. (projekt 2) 

11. Stanowisko do sprawozdania z działalności OPS za 2018r., zawierające kwestię zasobów 

pomocy społecznej i wykorzystania środków finansowych oraz przedstawienie sytuacji 

bieżącej,  

12. Stanowisko do sprawozdania z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i rozwoju 

pieczy zastępczej oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie,  

13. Stanowisko w sprawie oceny wykonania budżetu za I kwartał 2019r.  

14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. (dotyczy 

dz. nr 65/2, Janczewo) (projekt 3) 

15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. (dotyczy 

dz. nr 568, Lipki Wielkie) (projekt 4) 

16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. (dotyczy 

dz. nr 225/3, Jastrzębnik) (projekt 5) 

17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. (dotyczy 

dz. nr 308/6, Lipki Wielkie) (projekt 6) 

18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. (dotyczy 

dz. nr 308/4, Lipki Wielkie) (projekt 7) 

19. Uchwała w sprawie obciążenia nieruchomości dz. nr 78 i 89, obr. Janczewo, stanowiących 

własność gminy Santok służebnością drogową. (projekt 8) 

20. Uchwała w sprawie obciążenia nieruchomości dz. nr 66, obr. Janczewo, stanowiącej 

własność gminy Santok służebnością drogową. (projekt 9) 

21. Uchwała w sprawie obciążenia nieruchomości dz. nr 208, obr. Czechów, stanowiącej 

własność gminy Santok służebnością drogową. (projekt 10) 
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22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się służebności gruntowej. (projekt 

11) 

23. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Janczewo. (projekt 12) 

24. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w Gminie Santok w rejonie ul. Zielonej w miejscowości Stare Polichno, w 

rejonie drogi wojewódzkiej  nr 158 w miejscowości Santok i Wawrów oraz w rejonie 

drogi powiatowej nr 1045F w miejscowości Janczewo. (projekt 13) 

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

26. Interpelacje i zapytania radnych. 

27. Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących stałych 

Komisji Rady oraz Przedstawiciela Gminy Santok do Zgromadzenia   Związku Celowego 

Gmin MG-6 o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)  i wolne wnioski. 

28. Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Gminy Santok. 

 
Ad.1 porządku obrad  

Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.  

Przewodnicząca Rady Gminy dokonała otwarcia VIII sesji o godz. 11
25

, 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 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  

Ustalenie porządku obrad.  

 

Przewodnicząca Rady zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad dwóch uchwał: 

 Uchwała w sprawie odwołania członka Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Gminy 

Santok (projekt 15) – jako pkt 26 

 Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki 

Rady Gminy Santok (projekt 16) – jako pkt 27. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zmianę w porządku obrad polegającą na 

wprowadzeniu uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Budżetu i Gospodarki Rady 

Gminy Santok 

Rada w drodze głosowania uwzględniła wniosek. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zmianę polegającą na wprowadzeniu 

uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki Rady 

Gminy Santok. 

Rada w drodze głosowania uwzględniła wniosek. 
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Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.  

4. Przyjęcie protokołu nr VI/2019 oraz VII/2019. 

5. Stanowisko do informacji o stanie realizacji zadań dotyczących odpadów i utrzymania 

czystości  

oraz porządku publicznego.  

6. Stanowisko do informacji z realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego 

gminy,  

w tym ochrony przeciwpożarowej, działań Policji oraz Obrony Cywilnej, 

7. Stanowisko do sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018r. oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii za 2018r., 

8. Stanowisko do sprawozdania z działalności FOPDHiZS za 2018r, sprawozdanie 

finansowe oraz bilans Fundacji, 

9. Uchwała w sprawie powołania członków Zarządu Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr 

Historycznych Ziemi Santockiej. (projekt 1) 

10. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla prezesa i diety dla członków Zarządu 

Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej. (projekt 2) 

11. Stanowisko do sprawozdania z działalności OPS za 2018r., zawierające kwestię 

zasobów pomocy społecznej i wykorzystania środków finansowych oraz 

przedstawienie sytuacji bieżącej,  

12. Stanowisko do sprawozdania z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i 

rozwoju pieczy zastępczej oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie,  

13. Stanowisko w sprawie oceny wykonania budżetu za I kwartał 2019r.  

14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 

(dotyczy dz. nr 65/2, Janczewo) (projekt 3) 

15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 

(dotyczy dz. nr 568, Lipki Wielkie) (projekt 4) 

16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 

(dotyczy dz. nr 225/3, Jastrzębnik) (projekt 5) 

17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 

(dotyczy dz. nr 308/6, Lipki Wielkie) (projekt 6) 

18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 

(dotyczy dz. nr 308/4, Lipki Wielkie) (projekt 7) 

19. Uchwała w sprawie obciążenia nieruchomości dz. nr 78 i 89, obr. Janczewo, 

stanowiących własność gminy Santok służebnością drogową. (projekt 8) 

20. Uchwała w sprawie obciążenia nieruchomości dz. nr 66, obr. Janczewo, stanowiącej 

własność gminy Santok służebnością drogową. (projekt 9) 

21. Uchwała w sprawie obciążenia nieruchomości dz. nr 208, obr. Czechów, stanowiącej 

własność gminy Santok służebnością drogową. (projekt 10) 

22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się służebności gruntowej. (projekt 

11) 

23. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Janczewo. (projekt 12) 

24. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w Gminie Santok w rejonie ul. Zielonej  
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w miejscowości Stare Polichno, w rejonie drogi wojewódzkiej  nr 158 w miejscowości 

Santok i Wawrów oraz w rejonie drogi powiatowej nr 1045F w miejscowości 

Janczewo. (projekt 13) 

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

14) 

26. Uchwała w sprawie odwołania członka Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Gminy 

Santok (projekt 15). 

27. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki 

Rady Gminy Santok (projekt 16). 

28. Interpelacje i zapytania radnych. 

29. Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących stałych 

Komisji Rady oraz Przedstawiciela Gminy Santok do Zgromadzenia   Związku 

Celowego Gmin MG-6 o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)  i 

wolne wnioski. 

30. Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Rada Gminy w drodze głosowania  przyjęła porządek obrad ze zmianą. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

  

Ad.3 porządku obrad  

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

Wójt złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Wójt. 

 

Ad.4 porządku obrad  

Przyjęcie protokołu nr VI/2019 oraz VII/2019. 

 

Rada w drodze głosowania przyjęła protokół nr VI/2019 – wyniki głosowania stanowią 

załącznik do protokołu. 

Rada w drodze głosowania przyjęła protokół nr VII/2019 – wyniki głosowania stanowią 

załącznik do protokołu. 

 

Ad.5 porządku obrad  

Stanowisko do informacji o stanie realizacji zadań dotyczących odpadów i utrzymania 

czystości oraz porządku publicznego.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do informacji. 

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Renata Szostak przedstawiła 

pozytywną opinię komisji do informacji. 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Radny Ireneusz Kucner. 
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Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie informację o stanie realizacji zadań 

dotyczących odpadów i utrzymania czystości oraz porządku publicznego. 

Rada w drodze głosowania pozytywnie zaopiniowała przedłożoną informację. 

Wyniki głosowania stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad.6 porządku obrad  

Stanowisko do informacji z realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego gminy,  

w tym ochrony przeciwpożarowej, działań Policji oraz Obrony Cywilnej. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do informacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz obrony cywilnej. 

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Renata Szostak przedstawiła 

pozytywną opinię komisji do informacji w zakresie działań policji. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do informacji w zakresie działań policji. 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Z-Ca Komendanta II Komisariatu Policji. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do informacji w zakresie obrony cywilnej. 

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Renata Szostak przedstawiła 

pozytywną opinię komisji do informacji w zakresie obrony cywilnej. 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Wójt. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie informację z realizacji zadań w zakresie 

bezpieczeństwa publicznego gminy, w tym ochrony przeciwpożarowej, działań Policji oraz 

Obrony Cywilnej. 

Rada w drodze głosowania pozytywnie zaopiniowała przedłożoną informację. 

Wyniki głosowania stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad.7 porządku obrad  

Stanowisko do sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018r. oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii za 2018r. 

 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018r. omówił Pełnomocnik Wójta ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Mariusz Śpiewanek.  

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Renata Szostak przedstawiła 

pozytywną opinię komisji do przedłożonego sprawozdania. 
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W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Mariusz Śpiewanek.  

 

Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018r. omówił 

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Mariusz Śpiewanek. 

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Renata Szostak przedstawiła 

pozytywną opinię komisji do przedłożonego sprawozdania. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie sprawozdanie z realizacji Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018r. oraz Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018r. 

Rada w drodze głosowania pozytywnie zaopiniowała przedłożone sprawozdania. 

Wyniki głosowania stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad.8 porządku obrad  

Stanowisko do sprawozdania z działalności FOPDHiZS za 2018r, sprawozdanie finansowe 

oraz bilans Fundacji. 

 

Sprawozdanie z działalności FOPDHiZS za 2018r, sprawozdanie finansowe oraz bilans 

Fundacji omówił Prezes Fundacji Stanisław Tokarski. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do przedłożonego sprawozdania. 

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Renata Szostak przedstawiła 

pozytywną opinię komisji do przedłożonego sprawozdania. 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Prezes Fundacji Stanisław Tokarski. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie sprawozdanie z działalności FOPDHiZS za 

2018r, sprawozdanie finansowe oraz bilans Fundacji. 

 

Rada w drodze głosowania przyjęła sprawozdanie. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad.9 porządku obrad  

Uchwała w sprawie powołania członków Zarządu Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr 

Historycznych Ziemi Santockiej. (projekt 1) 

 

Uchwałę omówił Sekretarz, który przedstawił propozycję kandydatur na członków Zarządu 

Fundacji tj. Stanisław Tokarski, Tomasz Helicki, Jerzy Gąsiorek, Konrad Kowalicki, 

Radosław Wawrzyniak oraz poinformował, iż nieobecni kandydaci złożyli do Biura Rady 

pisemne oświadczenie woli kandydowania.  



7 

 

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 Krystyna Rajczyk, Wójt. 

Przewodnicząca Radny poddała pod głosowanie zaproponowany skład Zarządu Fundacji 

Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej tj. Stanisław Tokarski, Tomasz 

Helicki, Jerzy Gąsiorek, Konrad Kowalicki, Radosław Wawrzyniak. 

Rada pozytywnie zaopiniowała proponowany skład. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Wójt zaproponował, aby członkowie zarządu zajmowali następujące stanowiska: 

Stanisław Tokarski – Prezes 

Tomasz Helicki – V-ce Prezes 

Konrad Kowalicki – Skarbnik 

Jerzy Gąsiorek – Członek 

Radosław Wawrzyniak – Członek  

 

 

Przewodnicząca Radny poddała pod głosowanie propozycję zajmowanych stanowisk  

w Zarządzie Fundacji przez poszczególnych Członków Zarządu tj.: 

Stanisław Tokarski – Prezes 

Tomasz Helicki – V-ce Prezes 

Konrad Kowalicki – Skarbnik 

Jerzy Gąsiorek - Członek 

Radosław Wawrzyniak – Członek  

Rada pozytywnie zaopiniowała propozycję zajmowanych stanowisk w Zarządzie.. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę powołania członków Zarządu 

Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej ze zmianami. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr VIII/74/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.10 porządku obrad  

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla prezesa i diety dla członków Zarządu 

Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej. (projekt 2) 

  

Uchwałę omówił Sekretarz. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały ze zmianą polegającą na obniżeniu wynagrodzenia członków 

zarządu do kwoty 300 zł. 

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Renata Szostak przedstawiła 

pozytywną opinię komisji do uchwały ze zmianą polegającą na obniżeniu wynagrodzenia 

członków zarządu do kwoty 300 zł. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie treść uchwały  

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla prezesa i diety dla członków Zarządu Fundacji 

Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej ze zmianą w §2. 

 Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr VIII/75/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.11 porządku obrad  

Stanowisko do sprawozdania z działalności OPS za 2018r., zawierające kwestię zasobów 

pomocy społecznej i wykorzystania środków finansowych oraz przedstawienie sytuacji 

bieżącej,  

 

Sprawozdanie omówiła Pani Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Renata Szostak przedstawiła 

pozytywną opinię komisji do przedłożonego sprawozdania. 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Renata Furmańska, Pani Kierownik OPS, Przewodnicząca Rady, Wójt, Radna Renata 

Szostak, Radny Tadeusz Boczula. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie sprawozdanie z działalności OPS  

za 2018r., zawierające kwestię zasobów pomocy społecznej i wykorzystania środków 

finansowych oraz przedstawienie sytuacji bieżącej,  

 

Rada w drodze głosowania przyjęła sprawozdanie. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad.12 porządku obrad  

Stanowisko do sprawozdania z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i rozwoju 

pieczy zastępczej oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie. 

 

Sprawozdanie omówiła Pani Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Renata Szostak przedstawiła 

pozytywną opinię komisji do przedłożonego sprawozdania. 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Renata Furmańska, Pani Kierownik OPS, Przewodnicząca Rady, Wójt. 
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Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie sprawozdanie z realizacji zadań  

w zakresie wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej oraz przedstawienie potrzeb w tym 

zakresie. 

 

Rada w drodze głosowania przyjęła sprawozdanie. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad.13 porządku obrad  

Stanowisko w sprawie oceny wykonania budżetu za I kwartał 2019r.  

  

Informację w zakresie wykonania budżetu za I kwartał 2019r.omówił Skarbnik. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do informacji. 

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Renata Szostak przedstawiła 

pozytywną opinię komisji do informacji. 

W dyskusji głos zabrali: 

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

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie informację z wykonania budżetu za I 

kwartał 2019r.  

 

Rada w drodze głosowania przyjęła przedłożoną informację. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę (godz. 14
20

). Po przerwie (godz. 11
45

) 

kontynuowano obrady zgodnie z porządkiem obrad. 

 

Ad. 14 porządku obrad  

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

65/2, Janczewo) (projekt 3) 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Pani Halina Garczyńska. 

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. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie treść uchwały  

w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 

 Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 
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Tekst jednolity uchwały nr VIII/76/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.15 porządku obrad  

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

568, Lipki Wielkie) (projekt 4) 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Pani Halina Garczyńska. 

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. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie treść uchwały  

w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 

 Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr VIII/77/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad.16 porządku obrad  

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

225/3, Jastrzębnik) (projekt 5) 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Pani Halina Garczyńska. 

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. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie treść uchwały  

w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 

 Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr VIII/78/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.17 porządku obrad  

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

308/6, Lipki Wielkie) (projekt 6) 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Pani Halina Garczyńska. 
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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. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie treść uchwały  

w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr VIII/79/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.18 porządku obrad  

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

308/4, Lipki Wielkie) (projekt 7) 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Pani Halina Garczyńska. 

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. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie treść uchwały  

w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr VIII/80/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.19 porządku obrad  

Uchwała w sprawie obciążenia nieruchomości dz. nr 78 i 89, obr. Janczewo, stanowiących 

własność gminy Santok służebnością drogową. (projekt 8) 

 

Uchwałę omówiła Z-ca Kierownika RGKROŚ Pani Katarzyna Kokocińska. 

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, Z-ca Kierownika RGKROŚ Pani Katarzyna Kokocińska, Wójt. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie treść uchwały w sprawie obciążenia 

nieruchomości dz. nr 78 i 89, obr. Janczewo, stanowiących własność gminy Santok 

służebnością drogową. 
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Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr VIII/81/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.20 porządku obrad  

Uchwała w sprawie obciążenia nieruchomości dz. nr 66, obr. Janczewo, stanowiącej 

własność gminy Santok służebnością drogową. (projekt 9) 

 

Uchwałę omówiła Z-ca Kierownika RGKROŚ Pani Katarzyna Kokocińska. 

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. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie treść uchwały  

w sprawie obciążenia nieruchomości dz. nr 66, obr. Janczewo, stanowiącej własność gminy 

Santok służebnością drogową. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr VIII/82/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.21 porządku obrad  

Uchwała w sprawie obciążenia nieruchomości dz. nr 208, obr. Czechów, stanowiącej 

własność gminy Santok służebnością drogową. (projekt 10) 

 

Uchwałę omówiła Z-ca Kierownika RGKROŚ Pani Katarzyna Kokocińska. 

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, Wójt. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie treść uchwały  

w sprawie obciążenia nieruchomości dz. nr 208, obr. Czechów, stanowiącej własność gminy 

Santok służebnością drogową. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr VIII/83/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.22 porządku obrad  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się służebności gruntowej. (projekt 11) 
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Uchwałę omówiła Z-ca Kierownika RGKROŚ Pani Katarzyna Kokocińska. 

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. 

Radna Justyna Haliczyn opuściła obrady godz. 15
40

. Od tego momentu Rada obradowała w 

14 osobowym składzie.  

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Wójt, Radna Krystyna Rajczyk. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie treść uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się służebności gruntowej. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr VIII/84/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad.23 porządku obrad  

Uchwała w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Janczewo. (projekt 12) 

 

Uchwałę omówiła Z-ca Kierownika RGKROŚ Pani Katarzyna Kokocińska. 

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. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie treść uchwały  

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Janczewo. 

 Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr VIII/85/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.24 porządku obrad  

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w Gminie Santok w rejonie ul. Zielonej  

w miejscowości Stare Polichno, w rejonie drogi wojewódzkiej  nr 158 w miejscowości 

Santok i Wawrów oraz w rejonie drogi powiatowej nr 1045F w miejscowości Janczewo. 

(projekt 13) 

 

Uchwałę omówiła Kierownik RRG Daniel Drożdżewski. 
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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. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie treść uchwały  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w Gminie Santok w rejonie ul. Zielonej  

w miejscowości Stare Polichno, w rejonie drogi wojewódzkiej  nr 158 w miejscowości Santok 

i Wawrów oraz w rejonie drogi powiatowej nr 1045F w miejscowości Janczewo. 

 Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr VIII/86/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad.25 porządku obrad  

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

 

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. 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Skarbnik. 

 

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 VIII/87/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.26 porządku obrad  

Uchwała w sprawie odwołania członka Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Gminy Santok 

(projekt 15). 

 

Do tematu wprowadziła Przewodnicząca Rady, która odczytała rezygnację z funkcji 

Członka Komisji  Budżetu i Gospodarki Rady Gminy Santok. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radny Ireneusz Kucner. 
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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 VIII/88/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad.27 porządku obrad  

Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki Rady 

Gminy Santok (projekt 16). 

 

Do tematu wprowadziła Przewodnicząca Rady oraz zaproponowała kandydaturę Radnej 

Magdaleny Rzeczyckiej-Więckowskiej na członka Komisji Budżetu i Gospodarki Rady 

Gminy Santok, która wyraziła zgodę.  

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie treść uchwały uzupełnienia składu 

osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Gminy Santok  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr VIII/89/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.28 porządku obrad  

Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż do Biura Rady wpłynęła interpelacja Radnej Ireny 

Furmańskiej dnia 10 kwietnia 2019r., na którą udzielono odpowiedzi 18 kwietnia 2019r.  

 

Radna Irena Furmańska przed złożeniem na ręce Przewodniczącej,  odczytała treść pisma o 

uzupełnienie odpowiedzi na złożoną przez nią interpelację. 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała o wszystkich pismach, które wpłynęły do Biura Rady 

w okresie międzysesyjnym oraz udzielonych odpowiedziach i poinformowała, że wszystkie 

pisma zostaną wysłane Radnym drogą elektroniczną.  

 

Radna Renata Szostak odniosła się do pisma ze starostwa dotyczącego drogi powiatowej w 

Płomykowie i zwróciła się z pytaniem, czy w tej sprawie podjęte są już jakieś kroki. 

 

Wójt odpowiedział, że jest po rozmowach ze powiatu i zdeklarował, że 100 tyś. zł gmina 

może przeznaczyć na budowę nakładki, natomiast powiat stara się wygospodarować również 

100 tyś.  

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz odczytał pismo mieszkańca ul. Sadowej w Wawrowie z dnia 

10 kwietnia w sprawie zalewania posesji wodami opadowymi, adresat pisma zwrócił się o 

pomoc do Radnego, który dwukrotnie kontaktował się z kierownikiem RRG i prosił, aby 

przyjechał i zobaczył jak wygląda sytuacja. Pomimo kilkukrotnych telefonów, również od 
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adresata pisma, nie doszło do spotkania, nie uzyskano także odpowiedzi na pismo, co jest 

złamaniem przepisów wynikających z KPA odnośnie zachowania terminów.  

 

Kierownik RRG Daniel Drożdzewski potwierdził, iż były prowadzone rozmowy z 

adresatem przedmiotowego pisma, problem jest znany i próby rozwiązywania go były 

analizowane  przez dwóch projektantów i nie da się wybudować odwodnienia bez 

przebudowy wszystkich sieci, które są w poboczu.  Kierownik wyraził zdanie, iż nie powinno 

być w ogóle drogi przy tej posesji, a ta która tam jest, jest wybudowana nielegalnie, a problem 

nie jest związany z wodami, które spływają po drodze, lecz z pół. 

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz oznajmił, iż kierownik się myli i zwrócił się z pytaniem, 

dlaczego adresat pisma nie otrzymał odpowiedzi.  

 

Kierownik RRG Daniel Drożdzewski udzielił odpowiedzi, że pracownik referatu w dniu 

dzisiejszym odpowiedział na pismo. 

 

Wójt dodał, że temat jest mu znany i w dniu dzisiejszym Kierownik RRG umówił spotkanie  

z mieszkańcami w tej sprawie na 5 czerwca 2019r.  

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz poprosił, aby Wójt przyjechał na ul. Sadową i zapoznał  

się  z problemem.  

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż nie zgadza się ze stwierdzeniem Wójta, że wybory 

przebiegły spokojnie i bez zakłóceń, ponieważ ma do Wójta duży żal, że nie poinformował 

Radnych i Sołtysa o tym, że chce zmienić miejsce lokalu wyborczego w Wawrowie, co 

skutkowało tym, że Radna udzielała złej informacji mieszkańcom. Radna oznajmiła, iż 

podtrzymuje swoją rezygnację z funkcji sołtysa wsi Wawrów.  

 

Wójt poinformował, iż przyjmuje zaproszenie Radnego Zbigniewa Łukasiewicza i ponadto 

poprosi przewodniczącą, aby na następnej sesji był punkt związany z sytuacją przy ulicy 

Sadowej, aby w pełni przedstawić sytuację i przeanalizować możliwości rozwiązania 

problemu. Natomiast w związku z wystąpieniem Radnej Krystyna Rajczyk Wójt 

poinformował, iż siedzibę zmienia Komisarz  Wyborczy na wniosek Wójta, który był 

uzasadniony tym, iż lokal wyborczy w sali wiejskiej, w której jest obecnie przedszkole 

uniemożliwia funkcjonowanie przedszkola, ponadto po wyborach samorządowych były 

zgłaszane uwagi mieszkańców co do lokalu wyborczego, a informacja o siedzibie lokalu 

wyborczego wyła podana do publicznej wiadomości zgodnie z wytycznymi i z zachowaniem 

wymaganych terminów, natomiast Wójt przyznał rację Radnej co do złej komunikacji 

pracowników Urzędu z sołtysami.  

 

Radna Krystyna Podsiadło poprosiła, aby Radni wspólnie organizowali spotkania w terenie, 

aby lepiej poznać problemy, które dotykają mieszkańców Gminy. 
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Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż ma problem z komputerem, który zgłaszała do 

Urzędu i w związku z tym prosi, aby więcej nie pisać do Radnej, że „w drodze wyjątku” 

dostarczonej będą jej materiały na posiedzenia Rady. 

 

Kierownik ROA Pani Alicja Cierach oznajmiła, iż Radna pismem złożonym do Urzędu 

gminy wyraziła wolę otrzymywania materiałów na prywatną skrzynkę mailową, która 

wskazała w tym piśmie i to zostało uczynione.  

 

 

Ad. 29 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. 

 

Przedstawiciela Gminy Santok do Zgromadzenia   Związku Celowego Gmin MG-6 

 

Ad.30 porządku obrad  

Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady VII sesji 

o godz. 13
00

.   

 

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 

 


