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 PROTOKÓŁ NR IX/2019 

Z IX SESJI RADY GMINY S A N T O K 

18 CZERWCA 2019R 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.  

4. Raport o stanie gminy: 

a) debata z udziałem Radnych, 

b) debata z udziałem mieszkańców. 

5. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Santok wotum zaufania. (projekt 1) 

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018 i udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy: 

a) wystąpienie Skarbnika Gminy, 

b) wystąpienie Wójta Gminy, 

c) opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu oraz wniosek w sprawie 

absolutorium dla Wójta, 

d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania i wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie absolutorium, 

e) dyskusja oraz podjęcie uchwał: 

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok, (projekt 2) 

- w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Santok z tytułu wykonania 

budżetu za 2018 rok. (projekt 3) 

7. Informacja o działalności GOK w Santoku oraz Gminnych Bibliotek w Santoku i Lipkach 

Wielkich.  

8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. (projekt 4) 

9. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz wsparcia Policji  

z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych patroli policji pełnionych przez 

Komendę Miejską Policji w Gorzowie Wlkp. (projekt 5) 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących stałych 

Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)  i wolne 

wnioski. 

12. Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Ad.1 porządku obrad  

Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.  

Przewodnicząca Rady Gminy dokonała otwarcia IX sesji o godz. 9
05

, witając wszystkich 

przybyłych na obrady oraz poinformowała, że obrady sesji są transmitowane i utrwalane za 

pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Ponadto nagrania z obrad będą udostępniane 

w BIP, na stronie internetowej gminy oraz w Biurze Rady. Radni głosują przez podniesienie 

ręki oraz równoczesne naciśnięcie przycisku na urządzeniu, które umożliwia sporządzenie  

i utrwalenie imiennego wykazu głosowań. Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. 

http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_06/BIPF56EAAFB553021Z/projekt_1-46.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_06/BIPF56EAAFB553021Z/projekt_1-46.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_06/BIPF56EAAFB5D009FZ/projekt_2-46.pdf
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Przewodnicząca stwierdziła, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum niezbędne 

do prowadzenia obrad rady gminy oraz podejmowania prawomocnych uchwał.  

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.2 porządku obrad  

Ustalenie porządku obrad.  

 

Rada Gminy w drodze głosowania  przyjęła porządek obrad. 

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, Radny Tadeusz Boczula.  

 

Ad.4 porządku obrad  

Raport o stanie gminy: 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż Raport o Stanie Gminy został opublikowany  

w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 31 maja 2019r. wraz z informacją, iż w debacie nad 

raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby 

zabrać głos mógł złożyć do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami  

co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który 

zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. 

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego 

rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15,  

chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Jednakże do Biura Rady nie wpłynęło 

żadne zgłoszenie.  

Raport o stanie gminy omówił Sekretarz oraz Wójt. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do raportu w tym do uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Santok 

wotum zaufania. 

 

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Renata Szostak przedstawiła 

pozytywną opinię komisji do Raportu w tym do uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Santok wotum zaufania. 

 

W debacie z udziałem Radnych głos zabrali: 

Radny Tadeusz Boczula, Radna Irena Furmańska, Sekretarz.  

 

Ad.5 porządku obrad  

Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Santok wotum zaufania. (projekt 1) 
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Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Santok wotum zaufania.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr IX/90/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Wójt podziękował za udzielenie wotum zaufania. 

 

Ad. 6 porządku obrad  

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018 i udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy: 

a) wystąpienie Skarbnika Gminy, 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018 przedstawił Skarbnik Gminy. 

b) wystąpienie Wójta Gminy, 

Wójt oznajmił, iż wykonanie budżetu jest dobre, jednak nie jest już tak dobrze, jeżeli chodzi 

o dochody, ponieważ deficyt wynosi ponad 14 000 000 zł. Jednak była to świadoma decyzja 

związana z zaplanowanymi dużymi inwestycjami, które musiały być zrealizowane w oparciu 

o kredyty równoważące wkład własny do środków unijnych. Ponadto były realizowane 

inwestycje w 100% ze środków własnych gminy. Wykonanie tego budżetu i aktualna sytuacja 

finansowa gminy będzie miała wpływ na rok bieżący oraz lata kolejne. W roku 2019 

realizowane są inwestycję, będące pokłosiem wcześniejszych decyzji, dlatego należy 

zachować staranność, aby nie utracić płynności finansowej oraz zabezpieczyć środki na 

pokrycie udziału własnego w środkach unijnych, które gmina chce pozyskać.  Wójt dodał,  

iż kolejne lata pod względem finansowym nie będą łatwe, dlatego podejmowane są działania 

w celu zwiększenia dochodów, aby zracjonalizować wydatki. 

c) opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu oraz wniosek w sprawie 

udzielenia absolutorium dla Wójta, 

Z-ca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Katarzyna Szafrańska  przedstawiła 

pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej dotyczącą wykonania budżetu oraz wniosek w sprawie 

udzielenia absolutorium dla Wójta.  

d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania i wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, 

Skarbnik przedłożył Radzie pozytywną  opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  

nr 200/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Gminy Santok za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia oraz pozytywną opinię  

Regionalnej Izby Obrachunkowej nr 344/2019 z dnia 24 maja 2019 w sprawie wydania opinii 

o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Santok dotyczącym udzielenia absolutorium 

Wójtowi.  

e) dyskusja oraz podjęcie uchwał: 

 

W dyskusji głos zabrali: 
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Radny Tadeusz Boczula, Radna Irena Furmańska, Wójt, Kierownik RGKROŚ Halina 

Garczyńska, Skarbnik, Z-ca Przewodniczego Komisji Rewizyjnej Katarzyna Szafrańska.  

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok, (projekt 2) 

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 zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za 2018 rok  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr IX/91/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Santok z tytułu wykonania 

budżetu za 2018 rok. (projekt 3) 

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 udzielenia absolutorium 

dla Wójta Gminy Santok z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr IX/92/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Wójt podziękował za udzielenie absolutorium. 

 

Przewodnicząca ogłosiła przerwę (godz. 12
15

). Po przerwie (godz. 12
30

) kontynuowana 

obrady zgodnie z porządkiem sesji.  

 

Ad.7 porządku obrad  

Informacja o działalności GOK w Santoku oraz Gminnych Bibliotek w Santoku i Lipkach 

Wielkich.  

 

Informację omówiła Dyrektor GOK Pani Sylwia Dobrzyńska. 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska. 

 

http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_06/BIPF56EAAFB553021Z/projekt_1-46.pdf
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Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie informację o działalności GOK w Santoku 

oraz Gminnych Bibliotek w Santoku i Lipkach Wielkich.  

 

Rada w drodze głosowania pozytywnie zaopiniowała przedłożoną informację. 

Wyniki głosowania stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad.8 porządku obrad  

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. (projekt 4) 

 

Uchwałę omówił Kierownik RRG Daniel Drożdzewski. 

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 sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr IX/93/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.9 porządku obrad  

Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz wsparcia Policji  

z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych patroli policji pełnionych przez 

Komendę Miejską Policji w Gorzowie Wlkp. (projekt 5) 

 

Uchwałę omówił Wójt. 

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 uchwałę w sprawie przekazania środków 

finansowych na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych 

patroli policji pełnionych przez Komendę Miejską Policji w Gorzowie Wlkp. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr IX/94/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.10 porządku obrad  

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

 

Radna Irena Furmańska złożyła trzy interpelacje na ręce Przewodniczącej Rady, których 

treść odczytała.  

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż w marcu mieszkańcy ul. Czereśniowej w Wawrowie  

złożyli pismo z prośbą o ustawienie znaku ograniczającego prędkość i do tej pory nie dostali 

żadnej informacji w związku z tym Radna zwróciła się  z pytaniem, co dzieje się w tej 

sprawie. Ponadto Radna zapytała: 

 kiedy zaczną się roboty na stawku w Wawrowie, 

 czy przewidziane jest czyszczenie kanalizacji burzowej, 

 w styczniu była objazdowa wizyta Pani Haliny Garczyńskiej odnośnie  projektowania 

oświetlenia, czy są jakieś efekty tych działań, 

 w marcu na wspólnej komisji Radna poprosiła Wójta o przeanalizowanie sytuacji 

związanej z wynagrodzeniami dla Prezesów jednostek OSP, czy Wójt pochylił się nad 

tematem. 

 

Wójt oznajmił, iż na ostanie pytanie udzieli odpowiedzi na piśmie. Ponadto poinformował,  

iż za studzienki w drodze odpowiadają zarządcy dróg, więc na drodze powiatowej  

za studzienki odpowiada powiat, dlatego gmina wystąpi do zarządcy, aby dokonał przeglądu 

studzienek.  

 

Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska poinformowała, iż słupki na ul. Czereśniową  

są już zakupione i będą montowane w przyszłym tygodniu 

 

Kierownik RRG Daniel Drożdżewski poinformował, iż w przerwie sesji rozmawiał  

z wykonawcą i od poniedziałku zaczną się prace na stawku.  

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz zwrócił się z prośbą, aby na kolejnej sesji do porządku obrad 

wprowadzić obrad punkt dotyczącego ogłoszenia przez gminę roku 2020 rokiem kresowian. 

 

Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż temat zostanie podjęty na sesji po okresie wakacyjnym. 

 

Ad. 11 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. 
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Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych i Oświaty Renata Szostak złożyła sprawozdanie  

z działalności w okresie międzysesyjnym (za okres od 24 kwietnia, ponieważ nie była obecna 

na ostatniej sesji podczas omawiania bieżącego punktu). 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się do Przewodniczącej Komisji ds. społecznych  

i Oświaty z prośbą o krótkie przedstawienie ustaleń Komisji w sprawie projektów 

organizacyjnych placówek oświatowych na nowy rok szkolny.  

 

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych i Oświaty Renata Szostak oznajmiła, iż temat 

 w zakresie projektów organizacyjnych przedstawił Komisji Z-ca Wójta po czym po krótce 

omówiła ustalenia oraz dodała, że działania nie są jeszcze wdrożone i będą omawiane przez 

wszystkich Radnych na wspólnym posiedzeniu komisji.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy Radni niebędący członkami komisji 

ds. społecznych i Oświaty również otrzymają materiały dotyczące projektów 

organizacyjnych. 

 

Z-ca Wójta udzielił odpowiedzi, że wszystkie materiały zostaną wysłane Radnym 

 i omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji.  

 

Sołtys sołectwa Baranowice zwrócił się z pytaniem, czy ktoś nadzoruje koszenie poboczy, 

kiedy zostanie utwardzony plac w Baranowicach  oraz poprosił o zabezpieczenie kanału.  

 

Radna Renata Szostak opuściła obrady (godz. 13
10

). Od tej pory w Sesji uczestniczyło 13 

Radnych.  

 

Wójt oznajmił, iż gmina ma duży problem z wyłanianiem wykonawców, dlatego przy 

przyjmowaniu zadań z funduszy sołeckich należy kompleksowo przyjmować zadania  

w poszczególnych sołectwach, dzięki temu wyłaniany będzie jeden wykonawca, który będzie 

realizował zadania w kilku miejscowościach. Natomiast w kwestii kanału zaraz po zgłoszeniu 

podjęte zostały działania i sprowadzono do gminy zarządcę, aby sprawdzić kanał  

i potwierdzono, że jest osuwisko i należy je zabezpieczyć.  

 

Kierownik RRG Daniel Drożdzewski oznajmił, iż rozmawiał z wykonawcą drogi  

w Baranowicach i otrzymał informację, że do piątku zostanie ukończona, a jeżeli nie zrobi 

tego to umowa zostanie z nim rozwiązana. Natomiast w kwestii budowy wiaty  

w Baranowicach w dniu dzisiejszym podpisane zostanie zlecenie z wykonawcą. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmił, iż jutro o godz. 19 odbędzie się spotkanie w sprawie 

projektu modernizacji przejazdów kolejowych, który zakłada likwidacje przejazdu  

w Czechowie koło sali wiejskiej. W związku z tym, że mieszkańcy nie chcą likwidacji, 

ponieważ spowoduje to wiele problemów mieszkańcom ul. Kasztanowej Radna poprosiła  

o wsparcie Wójta w tej sprawie.  
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Radna Justyna Haliczyn zwróciła się z pytaniem, czy są jakieś plany związane z remontem 

drogi za torami od ul. Gorzowskiej w Santoku.  

 

Wójt odpowiedział, iż w budżecie na rok 2019 nie ma zaplanowanej takiej inwestycji, dlatego 

poprosił, aby zgłosić ją we wrześniu, kiedy będzie planowany budżet na 2020 rok.  

 

Radna Krystyna Podsiadło oznajmiła, iż w Janczewie zostały postawione przez ZDW żółte 

słupki z napisem „pas drogowy”, które są ustawione prze samym chodniku i mogą stwarzać 

zagrożenie dla użytkowników chodnika.  

 

Wójt poinformował, iż uważa że słupki są ustawione ze względu na aktualizację pasa, 

którego zarządcą jest ZDW i to on za nie odpowiada.  

 

Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska poinformowała, iż miejscowości w gminie 

Santok są wykaszane i nie otrzymała żadnego zgłoszenia, że w Baranowicach jest jakiś 

problem z niewykoszoną drogą. 

 

Ad.12 porządku obrad  

Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady IX sesji 

o godz. 13
35

.   

 

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 

 


