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PROTOKÓŁ NR VI/2019 

Z VI SESJI RADY GMINY S A N T O K 

27 MARCA 2019R 

  

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.    

3. Przyjęcie protokołu nr V/2019. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Wystąpienie przedstawiciela PKS Gorzów Wlkp. Sp. z o.o. w celu omówienia 

problematyki dotyczącej zawieszenia kursów wykonywanych na terenie gminy 

Santok oraz zasad funkcjonowania przystanków.  

6. Uchwała w sprawie nadania nazwy dla boiska sportowego  w miejscowości 

Wawrów. (projekt 1) 

7. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 

Lipki Wielkie – dz. nr 223/8. (projekt 2) 

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

(dot. dz. nr 638/3 obręb  Santok). (projekt 3) 

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

(dot. dz. nr 142/28 obręb  Wawrów). (projekt 4) 

10. Uchwała w sprawie ustalenia zasad dotyczących minimalnych stawek czynszu 

dzierżawnego lub najmu nieruchomości gruntowych stanowiących mienie 

komunalne Gminy Santok. (projekt 5) 

11. Uchwała w sprawie uchylenia uchwał  dotyczących ustalenia cen za korzystanie 

z sal Gminnego Ośrodka Kultury oraz sal sportowych. (projekt 6) 

12. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na rok 2019. 

(projekt 7) 

13. Uchwała w sprawie nadania imienia Gminnemu Przedszkolu w Santoku. (projekt 

8) 

14. Uchwała w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 

za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie  oraz ustalenia specjalności i 

form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które 

dofinansowanie będzie przyznawane za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w 

placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Santok  w 2019 roku. 

(projekt 9) 

15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w 

gminie Santok, obręb Wawrów, dla działek o numerze ewidencji gruntów 126 i 

185. (projekt 10) 

16. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części działki nr 11/13, obręb Wawrów w gminie Santok. (projekt 11) 

17. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w gminie Santok, obręb Janczewo, dla działek  
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o numerze ewidencji gruntów 231/1, 231/2, 232/2, 232/3, 232/1, 235/1 i 233. 

(projekt 12) 

18. Uchwała w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania zmian w 

Statutach Sołectw oraz ustalenia wysokości diet przysługujących członkom 

komisji. (projekt 13) 

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

(projekt 14) 

20. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na 

lata 2019-2035. (projekt 15) 

21. Interpelacje i zapytania radnych. 

22. Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących 

stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)  i 

wolne wnioski. 

23. Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Gminy Santok. 

 
Ad.1 porządku obrad  

Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.  

Przewodnicząca Rady Gminy dokonała otwarcia VI sesji o godz. 10
10

, 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. 

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.  

 

Z-ca Wójta wniósł o nieprocedowanie pkt 6 porządku obrad.  

Wójt zawnioskował o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały nr 5. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  wniosek o wycofanie pkt 6 z porządku 

obrad – wniosek przyjęty. 

Wyniki głosowania stanowią załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  wniosek o wycofanie pkt 10 z porządku 

obrad – wniosek przyjęty. 

Wyniki głosowania stanowią załącznik do protokołu. 

 

 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.    

3. Przyjęcie protokołu nr V/2019. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 
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5. Wystąpienie przedstawiciela PKS Gorzów Wlkp. Sp. z o.o. w celu omówienia 

problematyki dotyczącej zawieszenia kursów wykonywanych na terenie gminy 

Santok oraz zasad funkcjonowania przystanków.  

6. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 

Lipki Wielkie – dz. nr 223/8. (projekt 2) 

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

(dot. dz. nr 638/3 obręb  Santok). (projekt 3) 

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

(dot. dz. nr 142/28 obręb  Wawrów). (projekt 4) 

9. Uchwała w sprawie uchylenia uchwał  dotyczących ustalenia cen za korzystanie 

z sal Gminnego Ośrodka Kultury oraz sal sportowych. (projekt 6) 

10. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na rok 2019. 

(projekt 7) 

11. Uchwała w sprawie nadania imienia Gminnemu Przedszkolu w Santoku. (projekt 

8) 

12. Uchwała w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 

za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie  oraz ustalenia specjalności i 

form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które 

dofinansowanie będzie przyznawane za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w 

placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Santok  w 2019 roku. 

(projekt 9) 

13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w 

gminie Santok, obręb Wawrów, dla działek o numerze ewidencji gruntów 126 i 

185. (projekt 10) 

14. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części działki nr 11/13, obręb Wawrów w gminie Santok. (projekt 11) 

15. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w gminie Santok, obręb Janczewo, dla działek  

o numerze ewidencji gruntów 231/1, 231/2, 232/2, 232/3, 232/1, 235/1 i 233. 

(projekt 12) 

16. Uchwała w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania zmian w 

Statutach Sołectw oraz ustalenia wysokości diet przysługujących członkom 

komisji. (projekt 13) 

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

(projekt 14) 

18. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na 

lata 2019-2035. (projekt 15) 

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 VI Sesji Rady Gminy Santok. 

 

 

Rada Gminy w drodze głosowania  przyjęła porządek obrad. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 
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Ad. 3 porządku obrad  

Przyjęcie protokołu nr IV/2018. 

 

Rada w drodze głosowania przyjęła protokół nr V/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: 

Radny Tadeusz Boczula, Wójt, Radna Krystyna Rajczyk.  

 

Ad.5 porządku obrad  

Wystąpienie przedstawiciela PKS Gorzów Wlkp. Sp. z o.o. w celu omówienia problematyki 

dotyczącej zawieszenia kursów wykonywanych na terenie gminy Santok oraz zasad 

funkcjonowania przystanków.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

Przedstawiciel PKS Eugeniusz Bęben, Radna Krystyna Rajczyk, Sekretarz, Radna Irena 

Furmańska, Wójt, Radny Zbigniew Łukasiewicz, Radny Ireneusz Kucner, Radna Krystyna 

Podsiadło.  

 

Sekretarz uzupełniając wypowiedź Przedstawiciela PKS poinformował, iż w chwili obecnej 

prawnie obowiązuje zezwolenie, które PKS otrzymał i zgodnie z nim autobus jadący  

z Jastrzębnika jedzie do Gorzowa i przez Gorzów określoną linią przystanków kończąc na 

PKS. W międzyczasie miasto Gorzów wprowadziło uchwałę, stanowiącą, że inni 

przewoźnicy niż MZK mogą się zatrzymywać tylko na przystankach, które są na obrzeżach 

miasta, gdyby gmina wystąpiła o dołożenie przystanku np. w Janczewie to dla PKS nie jest to 

problemem, ale PKS musi przygotować nowy wniosek o pozwolenie na wykonywanie 

transportu, który będzie już zgodny z obowiązującą uchwałą w Gorzowie, więc jeżeli gmina 

chce dodać nowy przystanek to PKS jest już w nowym reżimie prawnym i nie mogą się 

zatrzymywać na przystankach w Gorzowie, na których zgodnie ze starym zezwoleniem mogą, 

a nowe już im nie to pozwoli.  

 

Radna Irena Furmańska zapytała, czy PKS zwracał się do miasta Gorzów Wlkp. z 

wnioskiem argumentując, że takie jest zapotrzebowanie mieszkańców Gminy.  

 

Przedstawiciel PKS Eugeniusz Bęben oznajmił, iż w momencie opracowywania uchwały, 

PKS lobbował o to, aby uchwałę zablokować, ponieważ jest ona krzywdząca, dla wszystkich 

dojeżdżających z terenu poza Gorzowa Wlkp. ale uchwała mimo wszystko została 

przegłosowana, ponieważ w grę wchodziły pieniądze z MZK. Pan Eugeniusz Bęben wyraził 

zdanie, iż to samorządy powinny zakwestionować legalność przedmiotowej uchwały.  
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Radna Irena Furmańska stwierdzając że jeżeli jest to problem mieszkańców gminy to 

powinno się ułatwić im dojazd do Gorzowa, Radna zwróciła się do Wójta oraz do 

Przewodniczącej Rady aby wystąpić z konkretnym wnioskiem do Miasta Gorzów Wlkp.  

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę (godz. 11
50

). Po przerwie (godz. 12
05

) 

kontynuowano obrady zgodnie z porządkiem obrad. 

 

Ad.6 porządku obrad  

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Lipki 

Wielkie – dz. nr 223/8. (projekt 2) 

 

Uchwałę omówiła Z-ca Kierownika RGKROŚ 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, Radna Krystyna Rajczyk. Wójt 

 

Po dyskusji Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie treść uchwały w sprawie 

sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Lipki Wielkie – dz. nr 223/8. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr VI/51/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.7 porządku obrad  

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

638/3 obręb  Santok). (projekt 3) 

 

Uchwałę omówiła Z-ca Kierownika RGKROŚ 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 uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 
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Tekst jednolity uchwały nr VI/52/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.8 porządku obrad  

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

142/28 obręb  Wawrów). (projekt 4) 

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 uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr VI/53/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.9 porządku obrad  

Uchwała w sprawie uchylenia uchwał  dotyczących ustalenia cen za korzystanie z sal 

Gminnego Ośrodka Kultury oraz sal sportowych. (projekt 6) 

 

Uchwałę omówiła Z-ca Kierownika RGKROŚ Katarzyna Kokocińska. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Wójt.  

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uchylenia uchwał  

dotyczących ustalenia cen za korzystanie z sal Gminnego Ośrodka Kultury oraz sal 

sportowych. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr VI/54/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.10 porządku obrad  

Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na rok 2019. (projekt 7) 

 

Uchwałę omówiła Z-ca Kierownika RGKROŚ Katarzyna Kokocińska. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 
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Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie treść uchwały  

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na rok 2019 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr VI/55/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.11 porządku obrad  

Uchwała w sprawie nadania imienia Gminnemu Przedszkolu w Santoku. (projekt 8) 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak. 

 

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 imienia 

Gminnemu Przedszkolu w Santoku. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr VI/56/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.12 porządku obrad  

Uchwała w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

nauczycieli pobierane przez uczelnie  oraz ustalenia specjalności i form kształcenia 

nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie będzie przyznawane za 

kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Santok  w 2019 roku. (projekt 9) 

 

Uchwałę omówiła Pani 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. Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak, Wójt, Radny 

Tadeusz Boczula. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie treść uchwały w sprawie określenia planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie  oraz 

ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które 

dofinansowanie będzie przyznawane za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Santok  w 2019 roku. 
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Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr VI/57/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.13 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok, obręb Wawrów, dla 

działek o numerze ewidencji gruntów 126 i 185. (projekt 10) 

 

 

Uchwałę omówiła Pani Inspektor ds. planowania przestrzennego Magdalena Zagróbka. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię Komisji do uchwały.  

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie treść uchwały  

w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok, obręb Wawrów, dla 

działek o numerze ewidencji gruntów 126 i 185. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr VI/58/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 14 porządku obrad  

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki 

nr 11/13, obręb Wawrów w gminie Santok. (projekt 11) 

 

Uchwałę omówiła Pani Inspektor ds. planowania przestrzennego Magdalena Zagróbka. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię Komisji do uchwały.  

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie treść uchwały w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 11/13, obręb Wawrów w gminie 

Santok.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr VI/59/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.15 porządku obrad  

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w gminie Santok, obręb Janczewo, dla działek  

o numerze ewidencji gruntów 231/1, 231/2, 232/2, 232/3, 232/1, 235/1 i 233. (projekt 12) 

 

Uchwałę omówiła Pani Inspektor ds. planowania przestrzennego Magdalena Zagróbka. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię Komisji do uchwały.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Pani Inspektor ds. planowania przestrzennego Magdalena Zagróbka, 

Radny Ireneusz Kucner. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie treść uchwały w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok, obręb Janczewo, dla 

działek o numerze ewidencji gruntów 231/1, 231/2, 232/2, 232/3, 232/1, 235/1 i 233. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr VI/60/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 16 porządku obrad 

Uchwała w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania zmian w Statutach Sołectw 

oraz ustalenia wysokości diet przysługujących członkom komisji. (projekt 13) 

 

Uchwałę omówił Wójt. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Przewodnicząca Rady, Wójt, Radna Krystyna Rajczyk, Radny 

Tadeusz Boczula, Skarbnik, Sekretarz, Radna Irena Kucharska. 

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie kandydatur. 

 

Radna Katarzyna Szafrańska zaproponowała, aby członkami komisji był przewodniczący 

stałych komisji oraz Przewodnicząca Rady. 

 

Przewodnicząca Rady w związku z nieobecnością Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej 

Mirosławy Porańczyk zaproponowała, aby w skład Komisji Doraźnej powołać Z-ce 

Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Radną Katarzynę Szafrańską.    

 

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę (godz. 14
00

). Po przerwie (godz. 14
10

) 

kontynuowano obrady zgodnie z porządkiem obrad. 

 

Radny Marian Tomkiewicz zaproponował kandydaturę  Radnej Krystyny Rajczyk  

 

Radna Krystyna Rajczyk nie wyraziła zgody na kandydowanie na członka komisji doraźnej. 

 

Pozostali zgłoszeni kandydaci tj. Renata Szostak, Ireneusz Kucner, Irena Kucharska, 

Katarzyna Szafrańska oraz Renata Nowosad wyrazili zgodę.  
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Radna Irena Furmańska złożyła wniosek o niepowoływanie Komisji Doraźnej. 

 

Radny Tadeusz Boczula złożył wniosek o procedowanie uchwały zgodnie z porządkiem 

obrad. 

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż wniosek Radnego Tadeusza Boczuli jest wnioskiem 

dalej idącym i poddała go pod głosowanie. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie treść uchwały w sprawie powołania komisji 

doraźnej do opracowania zmian w Statutach Sołectw oraz ustalenia wysokości diet 

przysługujących członkom komisji ze zmianami.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu.  

 

Tekst jednolity uchwały nr VI/60/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 17 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.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

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

 

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 VI/61/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.15 porządku obrad  

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

2035. (projekt 15) 

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię Komisji do uchwały.  

 

W dyskusji głos zabrali: 
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Radna Irena Furmańska, Radny Ireneusz Kucner, Wójt, Kierownik ROA Alicja Cierach, 

Sekretarz. Radna Renata Szostak, Radny Tadeusz Boczula,  

 

Radna Krystyna Podsiadło opuściła obrady (godz. 14
55

). Od tego momentu w sesji 

uczestniczyło 12 Radnych. 

 

Przewodnicząca Rady poddała 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 VI/62/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.19 porządku obrad  

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

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

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

okresie międzysesyjnym i poinformowała, że wszystkie pisma zostały wysłane Radnym drogą 

elektroniczną. 

Przewodnicząca odniosła się do: 

 uchwały Związku Celowego Gmin M-6 w sprawie zmian w statucie związku, która 

wpłynęła do biura Rady celem zaopiniowania przez Radę Gminy Santok. Uchwała 

została przepracowana na wspólnym posiedzeniu Komisji budżetu 

 i Gospodarki oraz Komisji ds. Społecznych i Oświatowych w dniu 7 marca 2019r. 

Członkowie obu Komisji nie wnieśli sprzeciwu w zakresie wykonania uchwały.  

 interpelacji Radnej Ireny Furmańskiej złożonej na sesji dnia 6 lutego. 

 wniosku o ponowne procedowanie uchwały Rady Gminy Santok nr IV/38/2018 z 28 

grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego  

w zakresie dożywiania, zgodnie z wieloletnim rządowym programem "Posiłek  

w szkole i w domu" na lata 2019-2023, gdzie na podstawie otrzymanej opinii prawnej 

o którą prosili Radni, sprawę uznała za zakończoną. 

 

Przewodnicząca Rady złożyła wniosek, aby Komisja Budżetu i Gospodarki opracowała 

projekt uchwały w sprawie podwyższenia wysokości diet dla Radnych i Sołtysów oraz  

o opracowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wysokości diety dla Przedstawiciela 

MG-6.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż jest zaskoczona wypowiedzią Przewodniczącej 

dotyczącą 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, ponieważ Radna nie uznała, iż wydana opinia Pani 
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Mecenas jest właściwa, gdyż nie było w niej odpowiedzi na zadane przez nią pytania. 

Ponadto,  Radna poinformowała, iż w obecności Przewodniczącej złożyła wniosek o podanie 

podstawy prawnej utworzenia statutu MG-6 i do tej pory nie uzyskała odpowiedzi.  

 

Wójt oznajmił, iż Przewodnicząca zdecyduje jak uważa, jednak według niego kwestia statutu 

MG-6 jest kwestią zamkniętą, ponieważ statut został  podjęty przez Zgromadzenie, przesłany 

i zaopiniowany przez Wojewodę, a gminy miały określony czas na wypowiedzenie się w tej 

kwestii,  w tym gmina Santok. 

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż nie można bez końca pewnych kwestii „wałkować”, a z 

tą kwestią można się zwrócić do innych organów, natomiast Rada Gminy nie powinna się tym 

tematem zajmować. Radny wyraził swoją obawę, iż może dojść do sytuacji, że Wójt i 

pracownicy Urzędu będą obsługiwać tylko Radę Gminy i Radnych zamiast wykonywać prace 

administracyjne.  

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz zgłosił, iż jest działka w Wawrowie, na której kiedyś był plac 

zabaw oraz  stołówka zakładowa przedsiębiorstwa Gospodarstwa Rolnego, a obecnie jest tam 

wysypisko śmieci i w związku z tym Radny poprosił, aby gmina podjęła działania w celu 

odnalezienia właściciela działki i zobligowania go do jej uporządkowania.  

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż właściciel działki, o której mówił Radny Zbigniew 

Łukasiewicz jest znany, jednak jego postawa jest taka, że oskarża mieszkańców Wawrowa  

o nachodzenie i uważa, że jest to jego działka i może nią dysponować jak chce. Gmina 

również interweniowała w tej sprawie. Ponadto Radna poprosiła, aby Wójt zapoznał się  

z protokołem odbioru drogi powiatowej, ponieważ wymienione w nim uchybienia nie są 

realizowane.  

 

Radna Renata Szostak zwróciła się do wszystkich instytucji i placówek z prośbą 

o wysyłanie zaproszeń odpowiednio szybciej, ponieważ zdarza się, że otrzymuje zaproszenia  

na kilka godzin przed wydarzeniem i nie może w nim uczestniczyć, nie ze względu na złą 

wolę ale innymi wcześniej zaplanowanymi obowiązkami.  

 

Ad.20 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 Oświaty Renata Szostak złożyła sprawozdanie  

z działalności w okresie międzysesyjnym. 
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W dyskusji głos zabrali: 

Sołtys Wsi Baranowice Paweł Bartczak oznajmił, iż obowiązkiem Radnego jest głosowanie 

i nie potrafi zrozumieć, co oznacza stwierdzenie „nie brał udziału w głosowaniu”, chociaż  

Radny jest obecny na sesji. Ponadto, Sołtys zasugerował, iż na sali, gdzie odbywa się sesja 

Rady powinno być zamieszczone godło.  

 

Wójt oznajmił, iż nie będzie się wypowiadał co do głosowania, natomiast zgadza się z uwagą 

sołtysa Pawła Bartczaka i również uważa, że godło powinno być. Ponadto Wójt odniósł się do 

uchwały o powołaniu Komisji doraźnej do opracowania zmian w statutach sołectw  

i poinformował, iż nie chciałby aby było to postrzegane jako próba odebrania suwerenności 

sołtysom, ponieważ zmiany będą wprowadzone po to, aby wzmocnić pozycję sołtysa  

w środowisku. 

 

Przewodnicząca poinformowała, iż Radny ma prawo nie brać udziału w głosowaniu.  

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż kwestie sposobu głosowania reguluje ustawa 

 o samorządzie gminnym.  

 

Ad.21 porządku obrad  

Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady VI sesji 

o godz. 15
40

.   

 

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 


