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

28 SIERPNIA 2019R 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu nr IX/2019, X/2019 oraz XI/2019. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Santok nieruchomości 

stanowiącej działkę o nr ewid. 619/4, obr. Santok . (projekt 1) 

6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Santok nieruchomości 

stanowiącej działkę o nr ewid. 203/122, obr. Wawrów. (projekt 2) 

7. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 

Lipki Małe oraz ustanowienie służebności drogowej. (projekt 3) 

8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Santok. (projekt 4) 

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na  zawarcie kolejnej umowy najmu. (projekt 5) 

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

nr 317/21 Lipki Wielkie) (projekt 6) 

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

nr 145/2, Wawrów) (projekt 7) 

12. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz 

określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Santok, od dnia 1 września 2019 roku. (projekt 8) 

13.  Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu. 

(projekt 9) 

14. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do 

opracowania zmian w Statutach Sołectw oraz ustalenia wysokości diet 

przysługujących członkom komisji. (projekt 10) 

15. Uchwała w sprawie uznania skargi na Wójta Gminy Santok za bezzasadną. (projekt 

11) 

16. Uchwała w sprawie uznania skargi na Wójta Gminy Santok za bezzasadną. (projekt 

12) 

17. Uchwała w sprawie uznania skargi na Wójta Gminy Santok za bezzasadną. (projekt 

13) 

18. Interpelacje i zapytania radnych. 

19. Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących 

stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)  i 

wolne wnioski. 

20. Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Uchwała w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu 

 

Ad.1 porządku obrad  

Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.  

Przewodnicząca Rady Gminy dokonała otwarcia XII 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 
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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 14 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 6 sierpnia 2019r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego 

(dotyczy Radnej Renaty Szostak). 

 

Ad.2 porządku obrad  

Ustalenie porządku obrad.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z wnioskiem o wycofanie z porządku obrad pkt. 13 

argumentując, że nie jest przeciwnikiem inicjatywy tylko przed podjęciem uchwały chciałaby, 

aby Radni zapoznali się z sytuacją w terenie.  

  

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zmianę w porządku obrad polegająca na 

wycofanie z porządku obrad pkt. 13. 

 

Rada w drodze głosowania przyjęła zmianę. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Sekretarz zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie 

wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego na trasie  

z miejscowości Wawrów do miejscowości Jastrzębnik i z miejscowości Jastrzębnik do 

miejscowości Wawrów na terenie gminy Santok oraz wyrażeniu zgody na zawarcie przez 

Gminę Santok (jako organizatora publicznego transportu zbiorowego) umowy o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na wyznaczenie linii komunikacyjnej 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zmianę w porządku obrad polegająca na 

wprowadzeniu pkt 14 w brzmieniu „Uchwała w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej 

publicznego transportu zbiorowego na trasie z miejscowości Wawrów do miejscowości 

Jastrzębnik i z miejscowości Jastrzębnik do miejscowości Wawrów na terenie gminy Santok 

oraz wyrażeniu zgody na zawarcie przez Gminę Santok (jako organizatora publicznego 

transportu zbiorowego) umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego na wyznaczenie linii komunikacyjnej.” 

 

Rada w drodze głosowania przyjęła zmianę. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Wójt zawnioskował o zmianę w porządku obrad polegająca na umieszczeniu pkt  18 

porządku obrad jako pkt 5, natomiast pkt 18 w brzmieniu „odpowiedzi na interpelacje  

i zapytania Radnych”.   
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Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zmianę w porządku obrad polegająca na 

umieszczeniu pkt  18 porządku obrad jako pkt 5, natomiast pkt 18 w brzmieniu „odpowiedzi 

na interpelacje i zapytania Radnych”. 

 

Rada w drodze głosowania przyjęła zmianę. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę (godz. 10
25

). Po przerwie (godz. 10
30

) kontynuowano 

obrady zgodnie z porządkiem obrad. 

 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu nr IX/2019, X/2019 oraz XI/2019. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Santok nieruchomości 

stanowiącej działkę o nr ewid. 619/4, obr. Santok . (projekt 1) 

7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Santok nieruchomości 

stanowiącej działkę o nr ewid. 203/122, obr. Wawrów. (projekt 2) 

8. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 

Lipki Małe oraz ustanowienie służebności drogowej. (projekt 3) 

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Santok. (projekt 4) 

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na  zawarcie kolejnej umowy najmu. (projekt 5) 

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

nr 317/21 Lipki Wielkie) (projekt 6) 

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

nr 145/2, Wawrów) (projekt 7) 

13. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz 

określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Santok, od dnia 1 września 2019 roku. (projekt 8) 

14. Uchwała w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu 

zbiorowego na trasie z miejscowości Wawrów do miejscowości Jastrzębnik i z 

miejscowości Jastrzębnik do miejscowości Wawrów na terenie gminy Santok oraz 

wyrażeniu zgody na zawarcie przez Gminę Santok (jako organizatora publicznego 

transportu zbiorowego) umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego na wyznaczenie linii komunikacyjnej. 

15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do 

opracowania zmian w Statutach Sołectw oraz ustalenia wysokości diet 

przysługujących członkom komisji. (projekt 10) 

16. Uchwała w sprawie uznania skargi na Wójta Gminy Santok za bezzasadną. (projekt 

11) 

17. Uchwała w sprawie uznania skargi na Wójta Gminy Santok za bezzasadną. (projekt 

12) 

18. Uchwała w sprawie uznania skargi na Wójta Gminy Santok za bezzasadną. (projekt 

13) 

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 
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20. Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących 

stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)  

 i wolne wnioski. 

21. Zamknięcie obrad XII 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 IX/2019, X/2019 oraz XI/2019. 

 

Rada w drodze głosowania przyjęła protokół nr IX/2019 - wyniki głosowania  stanowią 

załącznik do protokołu. 

 

Rada w drodze głosowania przyjęła protokół nr X/2019 - wyniki głosowania  stanowią 

załącznik do protokołu. 

 

Rada w drodze głosowania przyjęła protokół nr XI/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, Radna Irena Furmańska, Radna Krystyna Podsiadło, 

Kierownik RRG Daniel Drożdżewski, Radny Zbigniew Łukasiewicz. 

 

Ad.5 porządku obrad  

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż do Biura Rady wpłynęły dwie interpelacje Radnej 

Ireny Furmańskiej, na które odpowiedzi otrzymała. Ponadto, Przewodnicząca poinformowała 

o wszystkich pismach, które wpłynęły do Biura Rady w okresie międzysesyjnym tj.: 

 8 lipca wpłynęło pismo od Radnej Ireny Furmańskiej, 

 13 sierpnia wpłynęło zarządzenie od Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, 

którego treść odczytała, 

 17 lipca wpłynęły dwie skargi na działalność Wójta z RIO, 

 17 lipca wpłynęła skarga na działalność Wójta z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

Przewodnicząca Rady oznajmiła, że wszystkie pisma zostały wysłane Radnym drogą 

elektroniczną. 
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Radny Zbigniew Łukasiewicz oznajmił, iż  zgłosiła się do niego mieszkanka, która nie 

otrzymała zasiłku, w związku z tym Radny skontaktował się z Panią Kierownik OPS, na 

której polecenie pracownik OPS skontaktował się z ową mieszkanką i poinformował,  

że świadczenie zostanie wypłacone z opóźnieniem, ponieważ jest awaria systemu. W związku 

z powyższym Radny zwrócił się z pytaniem, ilu osobom wypłacono zasiłki z opóźnieniem  

i kto naprawia system.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy Wójtowi jest znany temat budowy 

fabryki asfaltu w Wawrowie. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż nie zna tematu, ponieważ jest to teren w granicach 

administracyjnych Gorzowa Wlkp. Natomiast jeżeli taka inwestycja będzie realizowana  

to miasto będzie musiało wydać decyzje środowiskową i przeprowadzić całą procedurę. 

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę (godz. 11
35

). Po przerwie (godz. 12
10

) kontynuowano 

obrady zgodnie z porządkiem obrad. 

 

Ad.6 porządku obrad  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Santok nieruchomości 

stanowiącej działkę o nr ewid. 619/4, obr. Santok . (projekt 1) 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do informacji. 

 

Z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 
przedstawił pozytywną opinię komisji do uchwały. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

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

Tadeusz Boczula. 

 

Radna Irena Furmańska postawiła wniosek, aby do projektu uchwały w podstawie prawnej 

wpisać art. 145 oraz art. 150 ust 1, 2 i 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.   

 

Radny Tadeusz Boczula złożył wniosek o pozostawienie treści uchwały bez zmian. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Radnego Tadeusza Boczuli, 

ponieważ jest wnioskiem dalej idącym. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie przez Gminę Santok nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 619/4, obr. 

Santok.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XII/103/2019 stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad. 7 porządku obrad  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Santok nieruchomości 

stanowiącej działkę o nr ewid. 203/122, obr. Wawrów. (projekt 2) 

 

Uchwałę omówiła Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

 

Z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 
przedstawił pozytywną opinię komisji do uchwały. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska postawiła wniosek, aby do projektu uchwały w podstawie prawnej 

wpisać art. 145 oraz art. 150 ust 1, 2 i 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.   

 

Radny Tadeusz Boczula złożył wniosek o pozostawienie treści uchwały bez zmian. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Radnego Tadeusza Boczuli, 

ponieważ jest wnioskiem dalej idącym. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie przez Gminę Santok nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 203/122, obr. 

Wawrów. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XII/104/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.8 porządku obrad  

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Lipki 

Małe oraz ustanowienie służebności drogowej. (projekt 3) 

 

Uchwałę omówiła Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

 

Z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 
przedstawił pozytywną opinię komisji do uchwały. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości 

niezabudowanej położonej w obrębie Lipki Małe oraz ustanowienie służebności drogowej.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XII/105/2019 stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad.9 porządku obrad  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Santok. (projekt 4) 

 

Uchwałę omówiła Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

 

Z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 
przedstawił pozytywną opinię komisji do uchwały. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Santok 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XII/107/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.10 porządku obrad  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na  zawarcie kolejnej umowy najmu. (projekt 5) 

 

Uchwałę omówiła Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

 

Z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 
przedstawił pozytywną opinię komisji do uchwały. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na  

zawarcie kolejnej umowy najmu.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XII/107/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 11 porządku obrad 

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

317/21 Lipki Wielkie) (projekt 6) 

 

Uchwałę omówiła Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

 

Z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 
przedstawił pozytywną opinię komisji do uchwały. 
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W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska wniosła o wprowadzenie zmian do treści projektu uchwały 

polegających na uzupełnieniu jej o numer Księgi Wieczystej nieruchomości 

 

Radny Tadeusz Boczula wniósł o pozostawienie treści projektu uchwały bez zmian. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Radnego Tadeusza Boczuli, 

ponieważ jest wnioskiem dalej idącym. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

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 XII/108/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 12 porządku obrad  

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

145/2, Wawrów) (projekt 7) 

 

Uchwałę omówiła Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

 

Z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 
przedstawił pozytywną opinię komisji do uchwały. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska wniosła o wprowadzenie zmian do treści projektu uchwały 

polegających na uzupełnieniu o numer Księgi Wieczystej nieruchomości 

 

Radny Tadeusz Boczula wniósł o pozostawienie treści projektu uchwały bez zmian. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Radnego Tadeusza Boczuli, 

ponieważ jest wnioskiem dalej idącym. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

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 XII/109/2019 stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad. 13 porządku obrad  

Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia 

granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Santok, od 

dnia 1 września 2019 roku. (projekt 8) 

 

Uchwałę omówił Z-ca Wójta. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

 

Z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 
przedstawił pozytywną opinię komisji do uchwały. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

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

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z następującymi pytaniami i poprosiła o odpowiedz na 

piśmie: 

 ile szkoła w Wawrowie może przyjąć dzieci na rok szkolny 2019/2020?, 

 ile przyjęto dzieci?, 

 ile jest dzieci przyjętych z Czechowa, a ile spoza gminy? 

 jaka jest liczebność dzieci w klasach na nowy rok szkolny? 

 czy dyrektorzy szkół otrzymali pisemną dyspozycję od Wójta dotyczącą 

przyjmowania uczniów zgodnie z rejonizacją?.  

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Santok, od dnia 1 września 2019 roku.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XII/110/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 14 porządku obrad 

Uchwała w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego 

na trasie z miejscowości Wawrów do miejscowości Jastrzębnik i z miejscowości Jastrzębnik 

do miejscowości Wawrów na terenie gminy Santok oraz wyrażeniu zgody na zawarcie przez 

Gminę Santok (jako organizatora publicznego transportu zbiorowego) umowy o 

świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na wyznaczenie linii 

komunikacyjnej. 

 

Uchwałę omówił Sekretarz. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Sekretarz. 
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Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wyznaczenia linii 

komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego na trasie z miejscowości Wawrów do 

miejscowości Jastrzębnik i z miejscowości Jastrzębnik do miejscowości Wawrów na terenie 

gminy Santok oraz wyrażeniu zgody na zawarcie przez Gminę Santok (jako organizatora 

publicznego transportu zbiorowego) umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego na wyznaczenie linii komunikacyjnej. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XII/111/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.15 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania 

zmian w Statutach Sołectw oraz ustalenia wysokości diet przysługujących członkom 

komisji. (projekt 10) 

 

Uchwałę omówiła Przewodnicząca Rady proponując kandydaturę Radnego Zbigniewa 

Łukasiewicza, który wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania komisji 

doraźnej do opracowania zmian w Statutach Sołectw oraz ustalenia wysokości diet 

przysługujących członkom komisji ze zmianą polegająca na wpisaniu Radnego Zbigniewa 

Łukasiewicza do składu Komisji.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XII/112/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz podziękował za powołanie go na Członka Komisji doraźnej 

do opracowania zmian w Statutach Sołectw. 

 

Ad.16 porządku obrad  

Uchwała w sprawie uznania skargi na Wójta Gminy Santok za bezzasadną. (projekt 11) 

 

Uchwałę omówiła Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Irena Kucharska. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Sekretarz, 

Wójt, Radny Tomasz Żarski, Radny Tadeusz Boczula, Radna Krystyna Rajczyk. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uznania skargi na Wójta 

Gminy Santok za bezzasadną. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XII/113/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.17 porządku obrad  

Uchwała w sprawie uznania skargi na Wójta Gminy Santok za bezzasadną. (projekt 12) 

 

Uchwałę omówiła Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Irena Kucharska. 
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W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uznania skargi na Wójta 

Gminy Santok za bezzasadną. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XII/114/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.18 porządku obrad  

Uchwała w sprawie uznania skargi na Wójta Gminy Santok za bezzasadną. (projekt 13) 

 

Uchwałę omówiła Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Irena Kucharska. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Fumrańska, Radna Wanda Kucharska, Radny Tomasz Żarski. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uznania skargi na Wójta 

Gminy Santok za bezzasadną. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XII/115/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.19 porządku obrad  

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

 

Z-ca Wójta odniósł się do zapytania Radnego Zbigniewa Łukasiewicza i poinformował,  

iż Pani Kierownik OPS jest do 9 września na urlopie i niezwłocznie po urlopie skontaktuje się 

z Radnym w celu wyjaśnienia sytuacji.  

 

Skarbnik dodał, że od 1 września gmina korzysta z nowego programu bankowości 

elektronicznej, który udostępnia BS w Santoku i potwierdził, iż pojawiają się utrudnienia przy 

przekazywaniu przelewów.  

 

Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska odniosła się do pytania Radnej Krystyny Rajczyk  

i poinformowała, iż gmina Santok nie jest informowana o planach związanych z budową 

przedmiotowego zakładu, ponieważ prawdopodobnie obszar oddziaływania  

w przygotowywaniu decyzji środowiskowych nie sięga terenów gminy Santok. Postępowanie 

prowadzi Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., a całość obszarów oddziaływania opiniuje 

RDOŚ i Powiatowy Inspektor Sanitarny. Kierownik RGKROŚ dodała, że zasięgnie 

informacji w Urzędzie Miasta i będzie mogła odnieść się do tematu w szczegółach. Ponadto 

Pani Kierownik wyjaśniła, dlaczego skarga przekazana z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 

na działalność Wójta trafiła do Rady Gminy w opóźnionym terminie.  
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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. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż 20 maja 2019r.  odbyło się posiedzenie Komisji 

Budżetu i Gospodarki i podsumowaniem tego spotkania było to, że odbędzie się kolejne 

spotkanie, ponieważ odpowiedzialny za projekt Komendant, zobowiązał się do opracowania 

na nowo przedmiotowego projektu, do którego były zgłaszane wnioski przez druhów. Radna 

zwróciła się z pytaniem, dlaczego do tej pory nie odbyło się to posiedzenie?.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner  poinformował,  

iż odbyły się dwa posiedzenia, których przedmiotem analizy była budowa Gminnego 

Centrum Ratownictwa, pierwsze w gronie Radnych, natomiast drugie przy obecności 

Prezesów Gminnych Jednostek OSP.        

 

Sekretarz dodał, że spotkanie komisji dotyczące projektu nie jest jeszcze zasadne, ponieważ 

wniosek na dofinansowanie został złożony w maju, a jego ocena będzie we wrześniu  

lub w październiku i dopóki nie ma oceny to właściwie nie ma nad czym debatować.  

 

Radna Mirosława Porańczyk oraz Radna Katarzyna Szafrańska opuściły obrady sesji (godz. 

14
45

). Od tego momentu w sesji uczestniczyło 12 Radnych.  

 

Radny Ireneusz Kucner zwrócił się z pytaniem, na jakiej zasadzie będzie funkcjonowało 

dowożenie dzieci ze Starego Polichna poniżej 5 roku życia, ponieważ powziął informacje,  

iż gmina zapewni dojazd dzieciom tylko powyżej 5 roku życia i zwrócił się z pytaniem,  

czy w przypadku, gdy byłyby wolne miejsca w busie to można by dowozić też młodsze 

dzieci. 

 

Z-ca Wójta poinformował, iż gmina ma obowiązek zapewnić dojazd dzieciom w wieku 5-6 

lat. W związku z tym, iż koszty związane z organizacją dowozów z roku na rok wzrastają, 

gmina musi racjonalizować wydatki związane z oświatą i będzie realizować dojazdy tylko dla 

dzieci we wskazanym przedziale wiekowym.  

 

Wójt poinformował, iż nie może się zgodzić na rozwiązanie zaproponowane przez Radnego 

Ireneusza Kucnera przez wzgląd na bezpieczeństwo dzieci, ponieważ dzieci poniżej 5 roku 

życia, muszą mieć zapewnione odpowiednie warunki transportu, które wymagają 

dodatkowych nakładów finansowych. 
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Radna Krystyna Podsiadło oznajmiła, iż zwracają się do niej mieszkańcy Janczewo  

z pytaniem, które dzieci będą miały zapewniony transport i czy granica 3 kilometrów będzie 

sztywno przestrzegana.  

 

Wójt poinformował, aby sołtysi nie brali na siebie obowiązków wyjaśniania, a kierowali 

mieszkańców do urzędników, a zasada dotycząca dowozów jest taka, że gmina ma obowiązek 

dowożenia  dzieci młodszych  powyżej 3 km, natomiast starszych powyżej 4 km. 

 

Z-ca Wójta poinformował, iż 29 sierpnia  2019r. odbędzie się spotkanie z rodzicami, których 

dzieci będą uczęszczały do przedszkola w Santoku i wszelkie kwestie związane również  

z organizacją dowozu będą wyjaśniane. 

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska zwróciła się z pytaniem, czy były prowadzone 

rozmowy na temat budowy ścieżki rowerowej na trasie Wawrów-Janczewo oraz Janczeo-

Gralewo. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż były przeprowadzone rozmowy na ten temat, a także były 

robione wstępne analizy gruntów i byłaby potrzeba wykupienia gruntów w pasie drogowym. 

Dyrektor ZDW oraz Dyrektor Departamentu Rozwoju stoi na stanowisku, że ze środków na 

modernizacje dróg lepiej jest modernizować drogi niż budować ścieżki. Wójt dodał, że nie 

odpuszcza tego tematu, choć jest to temat trudny, ale będzie się starał, ponieważ uważa że 

ścieżka we wskazanym miejscu sukcesywnie powinna powstawać.  

 

Wójt chcąc odnieść się do przebiegu posiedzenia oznajmił, iż nie jest przyjemnym być 

obiektem oceny oraz krytyki, mimo że zdawał sobie sprawę kandydując na Wójta, że taka 

sytuacja będzie się zdarzała. Wójt wyraził zdanie, iż szanuje wszystkich, zarówno tych którzy 

go wspierali przy wyborach, a także tych, którzy byli przeciwko niemu, ponieważ prawość  

i uczciwość w relacjach są najważniejsze, a nie to żeby było miło. Wójt oznajmił, iż nie chce 

przedłużać tematu działki, ale chciałby się do tematu odnieść. Wójt przedstawił raporty  

z przebiegu głosowania nad uchwałą wyrażającą zgodę na zakup działki i wynika z niego, że 

jedna osoba była przeciw i tą osobą była Radna Irena Furmańska, natomiast Radna 

Magdalena Rzeczycka Więckowska wstrzymała się od głosu, ponieważ był to początek jej 

kadencji. Natomiast w uchwale, kiedy Rada wyrażała zgodę na wyasygnowanie środków  

z budżetu na zakup działki pod budowę GCR Radna Irena Furmańska była za, podobnie jak  

w przypadku głosowania nad WPF, która rodzi skutki finansowe. Wójt wyraził zdanie iż nie 

widzi konsekwencji w podejmowaniu decyzji i oznajmił, iż nie zdecydowałby się na zakup 

nieruchomości bez operatu szacunkowego, który posiada z datą 11 kwietnia. Zgodnie  

z operatem nieruchomość jest warta 183 000 zł, a została zakupiona za 170 000 zł. Gdyby 

gmina miałaby mieć w uchwale o nabyciu nieruchomości wskazaną cenę według cen 

określonych w operacie szacunkowym to działka w Czechowie, której dotyczyła podjęta 

 w dniu dzisiejszym uchwała nie mogłaby zostać zakupiona, ponieważ operat szacunkowy 

zakłada wartość tej działki na 43 zł za m
2
, a gmina kupuje ją za 150 zł za m

2
, ponieważ 

właściciel nawet nie chce rozmawiać o cenie niższej. Dlatego nie powinno się mówić tylko 



14 

 

tego, co jest wygodne. Radna Irena Furmańska poruszyła temat budowy Gminnego Centrum 

Ratownictwa, ponieważ strażacy ze Starego Polichna byli przeciwni założeniom zawartym  

w projekcie, dlatego na komisji była za uchwałą dotyczącą wyrażenia zgody na zakup 

nieruchomości, a gdy dowiedziała się o stanowisku strażaków ze Starego Polichna zmieniła 

zdanie, żeby wykazać że udziela się pomocy strażakom, którzy są przeciwko i na Sesji 

głosowała już przeciw. Jednak stanowisko strażaków przedmiotowej jednostki nie jest do 

końca negatywne, ponieważ na zarządzie gminnym OSP jest podjęta uchwała, w której 

wszystkie jednostki zgadzają się z tym żeby centrum ratownictwa powstało. Wójt odpowiada 

za zabezpieczenie przeciwpożarowe gminy i bezpieczeństwo w zakresie obrony cywilnej i w 

tym celu może zatrudnić Gminnego Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej, którego 

zatrudnił i wspólnie z nim opracował plan ochrony przeciwpożarowej a  który podejmuje 

Wójt jako organ wykonawczy. Wójt wskazał iż to że projekt ten stanął na komisji i przed 

strażakami to była jego dobra wola i chce w ten sposób dalej postępować, ale nie na zasadzie, 

że potem otrzymuje interpelacje i pisma przywołujące  go do wyjaśnień wypowiedzianych 

słów na komisji ze wskazaniem dokładnego czasu (co do sekundy), ponieważ „nie tędy 

droga” i Wójt sobie „na takie dyktum nie pozwoli”. Wójt uważa, że uchwałę o nabyciu 

nieruchomości Rada podjęła ze świadomością jaki jest cel zakupu. Złożono projekt o 

dofinansowanie budowy Gminnego Centrum Ratownictwa i Wójt sądził, że projekt ten dzięki 

któremu za 15% wkładu własnego rozwiąże bardzo ważny problem dla gminy i przyjął je dla 

dobra całej gminy, a nie partykularnych interesów poszczególnych sołectw czy grup 

społecznych. Wójt odniósł się także do kwestii rzekomego łamania przepisów przez 

skarbnika, Radna przy składaniu skargi nie dodała, ze w art. 30 ust. 2 jest powiedziane, że 

„także w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa przez pracownika samorządowego, 

któregokolwiek zakazu o którym mowa w ust. 1 niezwłocznie rozwiązuje się z nim bez 

wypowiedzenia stosunek pracy i robi się to w trybie art. 52 paragraf 2 i 3 kodeksu pracy. 

Natomiast to, że pracownik samorządowy na stanowisku kierowniczym nie może wykonywać 

zajęć pozostających w sprzeczności tj. czy bycie skarbnikiem i bycie szefem komisji 

rewizyjnej klubu sportowego się wyklucza, nie podlega dowolnej interpretacji, gdyż są na to 

odpowiednie artykuły, komentarze i wykładnie. Zajęcia wykonywane przez urzędnika poza 

stosunkiem pracy można uznać za sprzeczne z jego obowiązkami służbowymi, jeżeli np. 

pokrywają się czasowo, mają taki sam lub podobny zakres przedmiotowy lub też prowadzą do 

kolizji interesów pracownika wykonującego zajęcia poza stosunkiem pracy z instytucjami 

pracodawcy u których jest zatrudniony. Z kolei za zajęcia związane z obowiązkami 

wynikającymi ze stosunku pracy należy rozumieć wszelkie rodzaje aktywności zarobkowej  

i niezarobkowej, które pokrywają się choćby częściowo, podmiotowo, przedmiotowo 

funkcjonalnie, czy teologicznie z tymi obowiązkami. Regulamin organizacyjny Urzędu 

Gminy wyraźnie określa, co należy do zadań Referatu Rozwoju Gospodarczego, który m.in. 

przeprowadza wszelkie konkursy i nabory na pożytek publiczny, z którego są finansowane 

kluby sportowe. Za działalność tego referatu odpowiada kierownik, a nadzór nad referatem 

sprawuje Z-ca Wójta. Natomiast nadzór nad wszystkimi wydatkami prowadzonymi przez 

Referat Budżetu Finansów sprawuje bezpośrednio kierownik tego referatu, a wszelkie umowy 

na dofinansowanie środków podpisuje Wójt Gminy. Wójt wyraził zdanie, iż nie widzi kolizji 

w przedmiotowej sprawie.  
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Ponadto uważa, iż kwestia skargi Państwa z Czechowa jest również wyjaśniona. Natomiast 

wyraził zdanie, że smuci go inna rzecz, a mianowicie wzajemny brak poszanowania, 

ponieważ pismo w którym się pisze, że Radni tylko „przyklepali” działania Wójta nie daje 

dobrej opinii o tych Radnych w ustach, czy w piórze autora pisma, podobnie jak w przypadku 

drugiego pisma, gdzie jest napisane że skoro „Radni zgodzili się z decyzją Wójta to jaki jest 

sens ponownego kierowania sprawy do Rady Gminy”, mimo że przepis wyraźnie mówi, że 

skargi na Wójta rozpatruje Rada Gminy. Wiele tych dyskusji i przedłużeń które miały miejsce 

na dzisiejszym posiedzeniu można było uniknąć gdyby tylko była dobra wola, której nie ma, 

bo jeżeli przedłuża się na siłę i na złość wprowadza wnioski, które trzeba głosować to nie na 

tym polega dobra współpraca. Wójt ślubując powiedział, że będzie pracował na rzecz 

wszystkich mieszkańców, i nie może być tak, że ktoś idzie do kierownika urzędu i „spowiada 

się go” z tego kogo zatrudnił jako swojego pracownika i wytyka mu się, że ta osoba popierała 

Wójta w kampanii. Wójt dostrzegł, że czeka go dużo złego i spodziewa się wielu różnych 

pism. Radni w większości ocenili, że skargi są bezzasadne, jednak faktem jest że skargi 

zostały złożone. Nie jest ważne czy były one zasadne czy nie, ale były i to jest pewna polityka 

Radnej Ireny Furmańskiej i relacja, którą się buduje i którą się chce tworzyć. Wójt 

powiedział, że będzie pełnił swoją funkcje i będzie realizował swoje zadania i nie da się 

zastraszyć, ale wychodzi z założenia, że Wójtem, dyrektorem czy Radnym się bywa, ale 

człowiekiem się jest i ma on określone zasady i tych zasad będzie się trzymał. Natomiast nie 

zgodzi się na to, aby wysyłano do niego sms-y (których treść odczytał) m.in.. o godzinie 5
55

  

w niedzielę. SMS-y te obrazują stosunek Radnej Ireny Furmańskiej do Wójta i to w jaki 

sposób chce wpłynąć na jego działania i wielu Radnych, którzy nie mają doświadczenia. Wójt 

czuje się tym, co się stało zażenowany i uważa to jako osobisty atak na jego osobę. 

Jednocześnie deklaruje współpracę, ale prosi o zweryfikowanie przez Radną jej stanowiska 

dlatego, że jeżeli będzie tak do tego podchodzić to cały potencjał intelektualny, który 

niewątpliwie  posiada Radna i jest go wstanie wnieść do Rady jest obracany przeciwko niej. 

Wójt nie pozwoli sobie na to żeby ktoś mówił, że próbuje zaniechać jakiekolwiek czynności 

w stosunku do mieszkańców gminy, Wójt świadomie i celowo tego nigdy nie zrobi.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się do Przewodniczącej Rady z pytaniem, jak mogła 

pozwolić na wypowiadanie tego „steku kłamstw” i oznajmiła, że odniesie się tylko do dwóch 

spraw, które zapamiętała i które ją ubodły. Radna oznajmiła, iż w sprawie działki Wójt 

kłamie, ale na szczęście Radna ma nagranie, ponadto telefon przed godziną 6 za który Wójt 

podziękował Radnej dotyczył 90 letniej kobiety, która w niedziele miała mszę. 

 

Wójt oznajmił, iż nie o tym telefonie mówi Radna.  

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, że Wójt będzie musiał odpowiedzieć za wszystko 

co w dniu dzisiejszym powiedział, ponieważ nie można stawiać Radnego pod pręgieżem. 

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż Wójt postąpił słusznie, że przedstawił Radnym 

działania, które wokół niego trwają. Działania te trwały również w poprzedniej kadencji. 

Żaden Radny nigdy nie pozwalał sobie na ingerowanie w pracę Urzędu Gminy i Wójta. 
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Istnieją oficjalne możliwości wyrażania swojego niezadowolenia i niedosytu świadomości 

poprzez pytania na sesji, a komunikowanie się przez środki elektroniczne jest zwykłym 

mobingiem i Radna Irena Furmańska czyni go również w Urzędzie Gminy. Urzędnicy są od 

tego, aby pracowali i administrowali budżet gminy, a nie do obsługiwania Radnych, a w 

szczególności Radnej Ireny Furmańskiej, na każdą informację, zaprzeczenie czy opinie ludzi 

wykształconych, przygotowanych do udzielania informacji powtarza, że nie mają racji, albo 

kłamią. Radna często oskarża ludzi, czego Radny sam doświadczył, że kłamią, ale w jakiej 

sprawie kłamią nie jest wypowiedziane. Przebieg dzisiejszej Sesji potwierdza, że Radna Irena 

Furmańska nie ma szacunku do nikogo, do Wójta, do urzędników oraz do Radnych, Radna 

ignoruje wszystkich i uważa się za sędziego, adwokata i oskarżyciela, a nie na tym rzecz 

polega, dlatego czas na refleksję i dążenie do tego, aby rozumieć z ludźmi, a nie tylko dążyć 

do tego, aby ich zdyskredytować.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż Przewodnicząca wiedziała o tym wystąpieniu  

i pozwoliła, na ten stek kłamstw i wypowiedzi w kierunku Radnej. Przewodnicząca powinna 

zareagować natychmiast, ponieważ nie jest to przedmiotem sesji i w związku z tym Radna 

zwróci się z pismem. Przewodnicząca spowodowała, że dzisiejsza sesja to jest nagonka na 

Radną przy udziale Wójta i będzie to miało swoje konsekwencje.  

 

Przewodnicząca Rady oznajmiła, że Radna nie może jej zarzucić, że o czymkolwiek 

wiedziała, po drugie każdy ma prawo się wypowiedzieć. Omawiany punkt to „wolne 

wnioski”  więc nie mogła przerwać wypowiedzi.  

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, ze nie zmieni swojego postępowania, a prawo 

będzie zawsze w jej wypowiedzi i działaniu bez względu na to czy komuś się to podoba, czy 

nie. Tam gdzie jest łamane prawo, lub w przypadku, kiedy Radna będzie miała wątpliwości, 

będzie zwracać się do Wojewody do wydziału Nadzoru i Kontroli.  

 

Ad.21 porządku obrad  

Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XII sesji  

o godz. 15
15

.   

 

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 

 


