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

24 WRZEŚNIA 2019R. 

 

Sesja zwołana na wniosek Wójta Gminy Santok. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu. 

(projekt 1) 

4. Uchwała w sprawie ustalenia cennika biletów na linii komunikacyjnej publicznego 

transportu zbiorowego na trasie z miejscowości Wawrów do miejscowości Jastrzębnik 

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

(projekt 2) 

5. Uchwała w sprawie przekazania zarządzenia. (projekt 3) 

6. Uchwała w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. 

(projekt 4) 

7. Uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiej Policji informacji  

o kandydatach na ławników. (projekt 5) 

8. Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Gminy Santok. 

 

 

Ad.1 porządku obrad  

Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.  

Przewodnicząca Rady Gminy dokonała otwarcia XIII sesji o godz. 11
00

, 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 11 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  

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu. (projekt 1) 

 

Uchwałę omówił Kierownik RRG Daniel Drożdzewski. 
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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. 

 

Do obrad Sesji dołączyła Radna Mirosława Porańczyk oraz Radna Katarzyna Szafrańska 

(godz. 11
22

). Od tego momentu Rada obradowała w 13 osobowym składzie. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Krystyna Rajczyk, Wójt, Radna Irena Furmańska, Kierownik RRG Daniel 

Drożdzewski, Skarbnik, Radny Tadeusz Boczula, Radny Marian Tomkiewicz.  

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Województwu Lubuskiemu. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XIII/117/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.4 porządku obrad 

Uchwała w sprawie ustalenia cennika biletów na linii komunikacyjnej publicznego 

transportu zbiorowego na trasie z miejscowości Wawrów do miejscowości Jastrzębnik  

i z miejscowości Jastrzębnik do miejscowości Wawrów na terenie gminy Santok. (projekt 2) 

 

Uchwałę omówił Kierownik RRG Daniel Drożdzewski. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Krystyna Rajczyk, Sekretarz, Radny Ireneusz Kucner, Radna Irena Furmańska 

 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia cennika biletów 

na linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego na trasie z miejscowości 

Wawrów do miejscowości Jastrzębnik i z miejscowości Jastrzębnik do miejscowości 

Wawrów na terenie gminy Santok. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XIII/118/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.5 porządku obrad 

Uchwała w sprawie przekazania zarządzenia. (projekt 3) 

 

Uchwałę omówił Skarbnik. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Przewodnicząca Rady. 
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Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie przekazania zarządzenia 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XIII/119/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.6 porządku obrad 

Uchwała w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. 

(projekt 4) 

 

Uchwałę omówiła Kierownik ROA Alicja Cierach. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radny Ireneusz Kucner zgłosił Radną Magdalenę Rzeczycką-Więckowsk na 

Przewodniczącą Zespołu, która wyraziła zgodę. 

 

Przewodnicząca Rady zgłosiła Radnego Mariana Tomkiewicza na Z-cę Przewodniczącego 

Zespołu. 

 

Radny Marian Tomkiewicz zgłosił kandydaturę Radnej Ireny Furmańskiej na Członka 

Zespołu, która wyraził zgodę. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie proponowany skład osobowy zespołu  

ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania zespołu  

ds. zaopiniowania kandydatów na ławników  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XIII/120/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.7 porządku obrad 

Uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiej Policji informacji  

o kandydatach na ławników. (projekt 5) 

 

Uchwałę omówiła Kierownik ROA Alicja Cierach. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Przewodnicząca Rady. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zasięgnięcia od 

Komendanta Wojewódzkiej Policji informacji o kandydatach na ławników.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 
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Tekst jednolity uchwały nr XIII/121/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.8 porządku obrad  

Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XIII 

sesji o godz. 12
05

.   

 

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 

 


