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

18 GRUDNIA 2019R. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.  

2. Ustalenie porządku obrad.   

3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.  

4. Interpelacje i zapytania radnych.  

5. Uchwała w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2020 (projekt 1)   

a. przedstawienie projektu uchwały,  

b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,  

c. dyskusja, w tym: przedstawienie opinii i wniosków stałych Komisji Rady,  

d. głosowanie uchwały budżetowej.  

6. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 (projekt 2)   

7. Stanowisko w sprawie informacji z działalności Instytucji Kultury GOK i gminnych 

bibliotek za rok 2019.  

8. Stanowisko w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 

szkolny 2018/2019. 

9. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej dla 

danego pojazdu na terenie gminy Santok w roku szkolnym 2019/2020 na potrzeby 

zawierania umów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu niepełnosprawnych 

dzieci i uczniów do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-

wychowawczego. (projekt 3) 

10. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2020 rok (projekt 4)  

11. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 

2020 rok..(projekt 5)  

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

stanowiącej działkę o nr ewid. 628/5 obr. Santok  (projekt 6)  

13. Uchwała w sprawie Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę 

Santok nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 628/7 obr. Santok  (projekt 7)  

14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz udzielenia 

bonifikaty od ceny sprzedaży  (projekt 8)   

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  

16.  Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących 

stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)   

i wolne wnioski.   

17. Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy Santok.    
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Ad.1 porządku obrad  

Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.  

Przewodnicząca Rady Gminy dokonała otwarcia XVII 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 15 radnych. 

Przewodnicząca stwierdziła, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum niezbędne 

do prowadzenia obrad rady gminy oraz podejmowania prawomocnych uchwał.  

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.2 porządku obrad  

Ustalenie porządku obrad.  

 

Skarbnik zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad uchwałę w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2019. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zmianę w porządku obrad polegającą na 

wprowadzeniu uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2019. 

 

Rada w drodze głosowania przyjęła zmianę. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.  

2. Ustalenie porządku obrad.   

3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.  

4. Interpelacje i zapytania radnych.  

5. Uchwała w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2020 (projekt 1)   

a. przedstawienie projektu uchwały,  

b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,  

c. dyskusja, w tym: przedstawienie opinii i wniosków stałych Komisji Rady,  

d. głosowanie uchwały budżetowej.  

6. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 (projekt 2)   

7. Stanowisko w sprawie informacji z działalności Instytucji Kultury GOK i gminnych 

bibliotek za rok 2019.  

8. Stanowisko w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 

szkolny 2018/2019. 

9. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej dla 

danego pojazdu na terenie gminy Santok w roku szkolnym 2019/2020 na potrzeby 

zawierania umów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu niepełnosprawnych 

dzieci i uczniów do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-

wychowawczego. (projekt 3) 
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10. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2020 rok (projekt 4)  

11. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani  

na 2020 rok.(projekt 5)  

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

stanowiącej działkę o nr ewid. 628/5 obr. Santok  (projekt 6)  

13. Uchwała w sprawie Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę 

Santok nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 628/7 obr. Santok  (projekt 7)  

14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz udzielenia 

bonifikaty od ceny sprzedaży  (projekt 8)   

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

9) 

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  

17.  Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących 

stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)   

i wolne wnioski.   

18. Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy Santok.    

 

Rada Gminy w drodze głosowania  przyjęła porządek obrad ze zmianami. 

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.  

 

Ad.4 porządku obrad  

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

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

 29 listopada wpłynęło pismo z Fundacji Rozwoju Holistycznego w Gorzowie 

Wielkopolskim, którego treść odczytała; 

 udzielono odpowiedzi pisemnej  Radnej Irenie Furmańskiej na zadane na poprzedniej 

Sesji pytania, 

 Biuro Związku Celowego Gmin MG-6 przesłało życzenia z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia dla wszystkich Radnych. 

 

Radna Irena Furmańska odniosła się do tematu barszczu Sosnowskiego i zwróciła się  

z pytaniem, czy gmina współpracuje z fundacją pierwszy raz, czy już wcześniej była zawarta 

umowa, a jeżeli tak to na jaką kwotę. Radna dodała, że barszcz nie ulega wyniszczeniu,  

a rozrasta się w Czechowie coraz bardziej na terenach prywatnych, które nie  

są zagospodarowane i fundacja nie może na nie wejść, dlatego należy się zwrócić do 

właścicieli terenów, na których jest barszcz Sosnowskiego, aby podjęli stosowne działania. 

Radna zapytała, czy były już prowadzone rozmowy z Nadleśnictwem Kłodawa i pozostałymi 

właścicielami terenów, na których występuje barszcz.  
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Wójt udzielił odpowiedzi, iż nie jest to pierwsza współpraca z fundacją, niszczenie barszczu 

jest zgodne z inwentaryzacją, która zawiera również grunty prywatne. Faktem jest, że roślina 

rozsiewa się na grunty prywatne, na które nie można wejść. Jest opracowana inwentaryzacja, 

ponieważ gmina chce pozyskać środki zewnętrzne na działania związane ze zwalczaniem 

barszczu i wszyscy właściciele, którzy wyrażą zgodę na ingerencje w tereny prywatne będą 

objęci tymi działaniami.    

 

Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska dodała, że Gmina współpracuje z Fundacją od 

kilku lat, w tym roku podpisana zostanie umowa zlecenie na kwotę 20 000 zł – 24 000 zł. 

Efekty działań Fundacji są widoczne np. przy drodze powiatowej przy brzegach Warty. 

Aktualnie przygotowywany jest wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

o rozważenie możliwości uruchomienia programu, w którym będzie można pozyskać 

dofinansowanie na objęcie działaniami także terenów prywatnych.  

 

Wójt dodał, że niezależnie od odpowiedzi Gmina wraz z Fundacją będzie prowadzić 

działania w celu zainteresowania innych instytucji włączeniem się w czynności mające na 

celu usuwanie barszczu. Działania będą skuteczne dopiero, kiedy będą prowadzone na 

wszystkich gruntach, na których ta roślina występuje, ponieważ zapobiegnie to jej 

rozmnażaniu.  

 

Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska poinformowała, że na stronie gminy corocznie 

jest umieszczana informacja, że właściciele gruntów prywatnych, na których pojawia się 

barszcz są proszeni o kontakt z Fundacją lub Urzędem Gminy i to funkcjonuje.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że na terenach prywatnych i lasu, z którym graniczy jej 

nieruchomość nie są prowadzone działania w celu usunięcia barszczu, a jeżeli nie będzie on 

niszczony kompleksowo to ten zniszczony na terenach gminnych bardzo szybko odrośnie. 

Radna dodała, że istnieje bardzo dobry i prosty sposób na rozwiązanie problemu z terenami 

prywatnymi, a mianowicie na podstawie uchwały – jako prawo miejscowe objąć działaniami 

także tereny prywatne, ale to należy poprzedzić rozmowami z właścicielami tych terenów, 

aby dobrowolnie przystąpili do współpracy.  

 

Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska poinformowała, że praktycznie co rok 

prowadzone są rozmowy z Nadleśnictwem i wysyłane są zawiadomienia lecz nadleśnictwo 

twierdzi, że prowadzą działania we własnym zakresie, a barszcz, który się pojawia na ich 

terenach bierze się z terenów prywatnych.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z następującymi pytaniami: 

 jaka była frekwencja na zebraniach wiejskich w związku z konsultacjami społecznymi, 

 kiedy będzie protokół z przeprowadzonych konsultacji, 
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 dlaczego Radni nie są zapraszani na uroczystości typu „przekazanie wozu 

strażackiego”, jako współuczestniczący w działaniach prowadzonych na terenie 

gminy, 

 co dzieje się z projektem oświetlenia miejscowości Wawrów, które zostało 

opracowane 30 stycznia 2018 roku, czy będzie on realizowany i kiedy. 

 

Wójt udzielił następujących odpowiedzi: 

 ilość osób biorących udział w konsultacjach była różna w poszczególnych 

miejscowościach, jednak zainteresowania dużego nie było; 

 głównym organizatorem imprezy w Lipkach Wielkich byli strażacy i do zapytania  

w tej sprawie odniesie się Inspektor ds. Obrony Cywilnej Łukasz Bak, jednak Wójt 

oznajmił, iż postara się dopilnować i informować organizatorów podobnych imprez, 

aby zapraszali lub zawiadamiali Radnych. 

 

Inspektor ds. Obrony Cywilnej Łukasz Bak poinformował, iż impreza w związku  

z przekazaniem wozu strażackiego jednostce OSP Lipki Wielkie nie była dużą imprezą, a lista 

gości była opracowywana wspólnie ze strażakami i zaproszone było osoby najbardziej 

związane z sołectwem i jednostką OSP w tym Radni z Lipek Wielkich.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się do Przewodniczącej Rady i poinformowała, że nie 

otrzymała odpowiedzi na pytania zadane na poprzedniej sesji 27 listopada 2019r. w trybie  

ustawy o samorządzie gminnym w terminie 14 dni. Każda interpelacja i zapytanie, powinno 

być zaewidencjonowane u Przewodniczącego i jego obowiązkiem jest dopilnować, aby Radny 

otrzymał odpowiedź. Radna nie otrzymała informacji na temat kosztów związanych  

z planowanym wprowadzeniem  nowego sposobu  wyborów sołtysów, planów likwidacji 

głównego przejazdu kolejowego w Czechowie oraz wysokości poniesionych kosztów  

na termomodernizację budynku przedszkola w Lipkach Wielkich w tym kosztów 

poniesionych z budżetu gminy.   Ponadto Radna dodała, że na wskazanej sesji czytała 

również treść pisma Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w sprawie protokołów, ponieważ chciała dać do zrozumienia, że zapis  

w Statucie Gminy Santok jest zły i nic w tej kwestii nie zostało zrobione. Radna wyraziła 

zdanie, iż Przewodnicząca odpowiadając pismem na temat sprawozdania z wykonania uchwał 

weszła w rolę dyrektora, a jako Przewodnicząca powinna reagować na wszystko, również  

na to co jest wpisane w uchwale, a w planie pracy komisji rewizyjnej jest wpisane 

sprawdzenie wykonania uchwał przez Wójta. Rada podejmując uchwały dotyczące planów 

pracy oczekuje sprawozdania, czy Wójt wykonał uchwały, czy nie i w jakim zakresie.  

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż w kwestii komisji rewizyjnej Przewodnicząca 

posługuje się ustawą, która mówi „Tryb działania Komisji Rewizyjnej jako organu 

kontrolnego określa statut gminy”, zatem zgodnie z §82 1. Komisja Rewizyjna składa Radzie 

na sesji w pierwszym kwartale danego roku kalendarzowego roczne sprawozdanie za swojej 

działalności za rok poprzedni, a w roku upływu kadencji nie później niż na ostatniej sesji 

kończącej obrady Rady. 
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2. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj  

i czas przeprowadzonych kontroli; 2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych  

w toku kontroli; W związku z powyższym statut przewidział, że takie sprawozdanie zostanie 

przedłożone Radnym, a plan pracy Rady nie zakładał by takie sprawozdanie Komisja 

Rewizyjna robiła co kwartał. Natomiast temat dotyczący protokołów był wyczerpująco 

omówiony w kwietniu i w tym zakresie została wydana opinia radcy prawnego, a także statut 

wskazuje na obowiązek sporządzania protokołów z sesji. Przewodnicząca poprosiła Wójta  

o odniesienie się do kwestii braku odpowiedzi na zadane przez Radną pytania na sesji. 

 

Wójt oznajmił, iż poprosił na sesji, aby Radna Irena Furmańska swoje pytania złożyła na 

piśmie. Wójt dodał, że przytaczane są przez Radną pisma, których treści nie są przedstawiane, 

a często jest tak, że ich treść jest inna niż to co zostaje przedstawione. Ponadto mówienie,  

że Statut Gminy jest niezgodny z prawem nie jest właściwe, ponieważ został on przyjęty 

przez Rade, nie został uchylony żadnym rozstrzygnięciem Wojewody i  funkcjonuje  

w obrocie prawnym.  

  

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż oczekuje od Przewodniczącej, że doprowadzi  

do tego, aby Radna otrzymała odpowiedz na złożone przez nią 3 zapytania, ponieważ Radny 

nie musi potwierdzać na piśmie zapytań złożonych na sesji. 

 

Radny Tadeusz Boczula wyraził zdanie, iż Radna Irena Furmańska nie reprezentuje 

wszystkich  Radnych  tylko swoje poglądy i myśli. Radny uważa, że wyrządzona została 

krzywda Przewodniczącej Rady, ponieważ jest osobą pracowitą, zorganizowaną i wyraziła 

zgodę na poprowadzenie Rady i nie powinno się niszczyć osoby, która się angażuje, 

stwierdzeniami nieprawidłowości w wykonywaniu swoich obowiązków.    

 

Przewodnicząca Rady podziękowała swojemu przedmówcy za wypowiedź. 

 

Radna Irena Furmańska odniosła się do wypowiedzi Radnego Tadeusza Boczuli  

i oznajmiła, że nie reprezentuje Radnych, a reprezentuje mieszkańców Czechowa i ma prawo 

do zadawania pytań i oczekuje odpowiedzi, co nękaniem nie jest.  

 

Ad.5 porządku obrad  

Uchwała w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2020 (projekt 1)   

 

Uchwałę oraz opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawił Skarbnik. 

Treść opinii stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 
przedstawił pozytywną opinię komisji do uchwały. 
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W dyskusji głos zabrali: 

Radny Tadeusz Boczula, Radna Irena Furmańska, Wójt, Sołtys Sołectwa Lipki Małe. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwały budżetowej 

Gminy Santok na rok 2020. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XVII/159/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.6 porządku obrad  

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 (projekt 2)   

 

Uchwałę oraz opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawił Skarbnik. 

Treść opinii stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 
przedstawił pozytywną opinię komisji do uchwały. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2020-2038 ze zmianą.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XVII/160/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 7 porządku obrad 

Stanowisko w sprawie informacji z działalności Instytucji Kultury GOK i gminnych 

bibliotek za rok 2019.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner  oznajmił, iż na 

posiedzeniu Komisji Budżetu dnia 16 grudnia 2019r., która była wspólna z Komisją  

ds. Społecznych i Oświatowych, komisje nie zajęły stanowiska  do informacji z działalności 

Instytucji Kultury GOK i gminnych bibliotek za rok 2019, ponieważ Przewodniczący 

zaproponował Członkom Komisji, aby sprawozdanie zostało w pełni przedstawione w II 

kwartale 2020r., kiedy możliwe będzie przedstawienie pełnej informacji za cały rok,  

co w chwili obecnej jest niemożliwe. Zaproponowana zmiana ma na celu uporządkowanie 

planu pracy komisji na rok 2020 i została ona zaakceptowana przez wszystkich Członków 

komisji.   

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 

poinformował, iż Komisja na posiedzeniu nie zajęła stanowiska w sprawie informacji  

z działalności Instytucji Kultury GOK i gminnych bibliotek za rok 2019 w związku ze zmianą 

w planie pracy zaproponowaną przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki. 
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Ad. 8 porządku obrad  

Stanowisko w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2018/2019. 

 

Informację omówiła Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do informacji. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 
przedstawił pozytywną opinię komisji do informacji. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Wójt, Z-ca Wójta, Radny Tadeusz Boczula. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie informację o stanie realizacji zadań 

oświatowych za rok szkolny 2018/2019. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9 porządku obrad  

Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej dla danego 

pojazdu na terenie gminy Santok w roku szkolnym 2019/2020 na potrzeby zawierania umów 

w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci i uczniów do 

najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy 

wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. (projekt 3) 

 

Uchwałę omówiła Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 
przedstawił pozytywną opinię komisji do uchwały. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa obowiązującej dla danego pojazdu na terenie gminy Santok w roku 

szkolnym 2019/2020 na potrzeby zawierania umów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów 

dowozu niepełnosprawnych dzieci i uczniów do najbliższego przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka 

rewalidacyjno-wychowawczego. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XVII/161/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę (godz. 12
20

). Po przerwie (godz.12
50

) kontynuowano 

obrady zgodnie z porządkiem obrad. 
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Ad.10 porządku obrad  

Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2020 rok (projekt 4)  

 

Uchwałę omówił Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Mariusz Śpiewanek. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 
przedstawił pozytywną opinię komisji do uchwały. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Mariusz Śpiewanek. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XVII/162/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.11 porządku obrad  

Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 

2020 rok. (projekt 5)  

    

Uchwałę omówił Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Mariusz Śpiewanek. 

  

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 
przedstawił pozytywną opinię komisji do uchwały. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Mariusz Śpiewanek. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomani na 2020 rok. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XVII/163/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.12 porządku obrad  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Santok nieruchomości 

stanowiącej działkę o nr ewid. 628/5 obr. Santok  (projekt 6)  

 

Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska  na wstępie swojej wypowiedzi odniosła się do 

pytania Radnej Krystyny Rajczyk dotyczącego oświetlenia i poinformowała, że była robiona 
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analiza potrzeb oświetlenia na terenie całej gminy, dokumentacja jest zrobiona i nie zawiera 

daty realizacji, ponieważ jest to tylko perspektywa i plan, ale przy realizacji inwestycji 

związanych z oświetleniem Referat Gospodarki i Budżetu konsultuje się w tej sprawie, aby 

było to zgodnie z wykonaną analizą.   

Radna Krystyna Rajczyk oraz Radna Irena Furmańska poprosiły o dokument zawierający 

analizę potrzeb oświetlenia. 

 

Uchwałę omówiła Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 
przedstawił pozytywną opinię komisji do uchwały. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody  

na nabycie przez Gminę Santok nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 628/5 obr. 

Santok.  Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XVII/164/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 13 porządku obrad 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Santok nieruchomości 

stanowiącej działkę o nr ewid. 628/7 obr. Santok  (projekt 7)  

 

Uchwałę omówiła Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 
przedstawił pozytywną opinię komisji do uchwały. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie przez Gminę Santok nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 628/7 obr. Santok. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XVII/165/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 14 porządku obrad  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz udzielenia 

bonifikaty od ceny sprzedaży  (projekt 8)   

 

Uchwałę omówiła Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 
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Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 
przedstawił pozytywną opinię komisji do uchwały. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż lokali mieszkalnych oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.   

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XVII/166/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 15 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2019. (projekt 9) 

 

Uchwałę omówił Skarbnik. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

  

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 
przedstawił pozytywną opinię komisji do uchwały. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radny Tadeusz Boczula, Skarbnik. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Santok na rok 2019. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XVII/167/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.16 porządku obrad  

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

 

Odpowiedzi i interpelacje na zapytania Radnych zostały udzielone w pkt 4 porządku obrad. 

 

Ad. 17 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. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz  złożył 

sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. 
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Sołtys Wsi Jastrzębnik Celina Nowak w swojej wypowiedzi odniosła się do wypowiedzi 

Sołtysa Wsi Baranowice Pawła Bartczaka, na poprzedniej sesji dotyczącej rzekomego 

rozpowszechniania przez Nią fałszywej informacji o likwidacji przedszkola w Lipkach 

Wielkich – treść wypowiedzi stanowi załącznik do protokołu. 

 

Sołtys Wsi Baranowice Paweł Bartczak oznajmił, że w związku z zaistniałą sytuacją 

przeprosiny nie są oczekiwane i On również nie czuje się zobowiązany, a jedyne za co może 

przeprosić to fakt, iż omyłkowo powiedział, że sytuacja miała miejsce na Zebraniu Wiejskim, 

co było nieprawdą. 

 

Sołtys Sołectwa Wawrów Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż Sołtysi nie powinni podważać 

swojego autorytetu nawzajem, ponieważ każdy został wybrany przez określoną społeczność  

i powinien zajmować się sprawami dotyczącymi tej społeczności. 

 

Sołtys Wsi Baranowice Paweł Bartczak poinformował, że sprawa dotyczyła przedszkola  

w Lipkach Wielkich, do którego uczęszczają również dzieci z Baranowic i wszystkie 

informacje dotyczące tego tematu interesują Sołtysa.  

 

Przewodnicząca Rady oraz Wójt złożyli życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego 

Narodzenia. 

 

Ad.18 porządku obrad  

Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XVI 

sesji o godz. 14
30

.   

 

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 

 

https://sesje.pl/archiwum/lubuskie/gorzowski/santok

