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PROTOKÓŁ NR XIX/2020 
Z XIX SESJI RADY GMINY S A N T O K 

16 STYCZNIA 2020R. 

 

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 zasad usytuowania na terenie Gminy Santok miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych. (projekt 1) 

6. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Baranowice. (projekt 2) 

7. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czechów. (projekt 3) 

8. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Górki. (projekt 4) 

9. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gralewo. (projekt 5) 

10. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Janczewo. (projekt 6) 

11. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jastrzębnik. (projekt 7) 

12. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lipki Małe. (projekt 8) 

13. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lipki Wielkie. (projekt 9) 

14. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ludzisławice. (projekt 10) 

15. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mąkoszyce. (projekt 11) 

16. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowe Polichno. (projekt 12) 

17. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Płomykowo. (projekt 13) 

18. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Santok. (projekt 14) 

19. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stare Polichno. (projekt 15) 

20. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wawrów. (projekt 16) 

21. Uchwała w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania zmian w Statucie 

Gminy Santok oraz ustalenia wysokości diet przysługujących członkom Komisji 

(projekt 17). 

22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

23. Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących 

stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)   

i wolne wnioski.  

24. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Ad.1 porządku obrad  

Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.  

Przewodnicząca Rady Gminy dokonała otwarcia XIX 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 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 12 radnych, co stanowi quorum 

niezbędne do prowadzenia obrad rady gminy oraz podejmowania prawomocnych uchwał.  

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad.2 porządku obrad  

Ustalenie porządku obrad.  

 

Przewodnicząca Rady zaproponowała zmianę w porządku obrad polegająca na 

wprowadzeniu uchwały 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. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zaproponowaną zmianę. 

 

Rada w drodze głosowania przyjęła zmianę. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Porządek posiedzenia 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 zasad usytuowania na terenie Gminy Santok miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych. (projekt 1) 

6. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Baranowice. (projekt 2) 

7. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czechów. (projekt 3) 

8. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Górki. (projekt 4) 

9. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gralewo. (projekt 5) 

10. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Janczewo. (projekt 6) 

11. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jastrzębnik. (projekt 7) 

12. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lipki Małe. (projekt 8) 

13. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lipki Wielkie. (projekt 9) 

14. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ludzisławice. (projekt 10) 

15. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mąkoszyce. (projekt 11) 

16. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowe Polichno. (projekt 12) 

17. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Płomykowo. (projekt 13) 

18. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Santok. (projekt 14) 

19. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stare Polichno. (projekt 15) 

20. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wawrów. (projekt 16) 

21. Uchwała w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania zmian w Statucie 

Gminy Santok oraz ustalenia wysokości diet przysługujących członkom Komisji 

(projekt 17). 

22. 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. 
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23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

24. Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących 

stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)   

i wolne wnioski.  

25. Zamknięcie obrad XIX 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.  

 

Radna Krystyna Rajczyk poprosiła, aby przy następnym spotkaniu z Panią Wicestarostą 

zapytać o los wyciętych drzew w Wawrowie, ponieważ miały być nasadzone drzewka, a do 

tej pory ich nie ma, a już minął drugi rok od wykonania drogi. 

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, czy są rozpowszechnione informacje 

dotyczące ferii. 

 

Ad.5 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Santok miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych. (projekt 1) 

 

Uchwałę omówiła Kierownik USC Krzysztofa Sikorska. 

 

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: 

Radna Irena Furmańska, Radna Krystyna Rajczyk, Wójt. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zasad usytuowania na 

terenie Gminy Santok miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XIX/174/2020 stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad. 6 porządku obrad 

Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Baranowice. (projekt 2) 

 

Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby omawiając statuty oraz przedstawiając opinie 

przez poszczególne komisje odnosić się do wszystkich 15 projektów statutów sołectw, 

ponieważ są one w swojej treści takie same z wyjątkiem niewielu zapisów. 

 

Projekty Statutów Sołectw omówił Sekretarz Gminy przedstawiając różnice  

w poszczególnych statutach sołectw oraz informując o poprawce w §42 ust. 1 każdego statutu 

polegającej na zmianie „7 dni” na „14 dni”. 

 

Radna Irena Kucharska – Członek Komisji doraźnej do opracowania zmian  

w Statutach Sołectw przedstawiła pozytywną opinię komisji do Statutów Sołectw. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do Statutów Sołectw. 

 

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

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska (odczytała treść uwag, po czym złożyła je w formie  pisemnej na ręce 

Przewodniczącej Rady – treść uwag stanowi załącznik do protokołu), Radny Tadeusz 

Boczula, Radny Ireneusz Kucner. 

 

Radna Irena Furmańska złożyła wniosek o skierowanie projektów statutów wraz  

ze złożonymi uwagami do ponownego przepracowania przez Komisję doraźną  

do opracowania zmian w Statutach Sołectw. 

 

Radny Tadeusz Boczula złożył wniosek o procedowanie uchwał w sprawie uchwalenia 

statutów sołectw bez zmian. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Radnego Tadeusza Boczuli, 

ponieważ jest ona wnioskiem dalej idącym. 

 

Rada w drodze głosowania przyjęła wniosek - wyniki głosowania  stanowią załącznik do 

protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia statutu 

sołectwa Baranowice ze zmianą. 

 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XIX/175/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 7 porządku obrad  

Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czechów. (projekt 3) 
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Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia statutu 

sołectwa Czechów ze zmianą. 

 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XIX/176/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 8 porządku obrad  

Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Górki. (projekt 4) 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia statutu 

sołectwa Górki ze zmianą. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XIX/177/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.9 porządku obrad  

Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gralewo. (projekt 5) 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia statutu 

sołectwa Gralewo ze zmianą. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XIX/178/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 10, porządku obrad  

Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Janczewo. (projekt 6) 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia statutu 

sołectwa Janczewo ze zmianą. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XIX/179/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 11, porządku obrad  

Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jastrzębnik. (projekt 7) 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia statutu 

sołectwa Jastrzębnik ze zmianą. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XIX/180/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 12, porządku obrad  

Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lipki Małe. (projekt 8) 
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Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia statutu 

sołectwa Lipki Małe ze zmianą. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XIX/181/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 13, porządku obrad  

Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lipki Wielkie. (projekt 9) 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia statutu 

sołectwa Lipki Wielkie ze zmianą. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XIX/182/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 14, porządku obrad  

Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ludzisławice. (projekt 10) 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia statutu 

sołectwa Ludzisławice ze zmianą. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XIX/183/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 15, porządku obrad  

Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mąkoszyce. (projekt 11) 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia statutu 

sołectwa Mąkoszyce ze zmianą. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XIX/184/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 16, porządku obrad  

Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowe Polichno. (projekt 12) 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia statutu 

sołectwa Nowe Polichno ze zmianą. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XIX/185/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 17, porządku obrad  

Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Płomykowo. (projekt 13) 
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Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia statutu 

sołectwa Płomykowo ze zmianą. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XIX/186/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 18, porządku obrad  

Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Santok. (projekt 14) 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia statutu 

sołectwa Santok ze zmianą. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XIX/187/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 19, porządku obrad  

Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stare Polichno. (projekt 15) 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia statutu 

sołectwa Stare Polichno ze zmianą. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XIX/188/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 20, porządku obrad  

Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wawrów. (projekt 16) 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia statutu 

sołectwa Wawrów ze zmianą. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XIX/189/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Wójt podziękował za przyjęcie statutów i oznajmił, iż rozumie, że przez innowacyjne zapisy 

pewne rozstrzygnięcia mogą budzić kontrowersje, natomiast zapewnia, że trzy kancelarie 

prawne analizowały projekt statutu, ponieważ rozstrzyga on bardzo ważne kwestie dla 

społeczności lokalnej, dlatego dokonano pełnej staranności, aby były one zgodne z prawem.    

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, jakie kancelarie opiniowały projekty 

statutów. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż była to kancelaria Pani Zientarskiej oraz Pani Smorowińskiej  

w ramach umów na obsługę prawną i dodatkowo na zlecenie Kancelaria Pana Ziemskiego  

w Poznaniu.  
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Ad. 21, porządku obrad  

Uchwała w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania zmian w Statucie Gminy 

Santok oraz ustalenia wysokości diet przysługujących członkom Komisji (projekt 17). 

 

Uchwałę omówił Z-ca Wójta. 

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie kandydatur. 

 

Radny Tomasz Żarski zaproponował, aby w skład komisji weszli przewodniczący 

poszczególnych komisji stałych Rady Gminy. 

 

Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby w związku z nieobecnością Przewodniczącej 

Komisji Rewizyjnej Katarzyny Szafrańskiej do składu Komisji powołać Radna Justynę 

Haliczyn, która wyraziła zgodę. Następnie przewodnicząca zwróciła się kolejno do: Radnego 

Ireneusza Kucnera, Radnego Zbigniewa Łukasiewicza oraz Radnej Ireny Kucharskiej  

z pytaniem, czy wyrażają zgodę na powołanie w skład komisji doraźnej – wszyscy wyrazili 

zgodę. 

 

Kolejnych kandydatur nie zgłoszono, dlatego Przewodnicząca Rady zamknęła listę 

kandydatów.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Krystyna Rajczyk, Przewodnicząca Rady, Radna Irena Furmańska.  

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania komisji 

doraźnej do opracowania zmian w Statucie Gminy Santok oraz ustalenia wysokości diet 

przysługujących członkom Komisji ze zmianą. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XIX/190/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 22, 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. 

 

Uchwałę omówił Z-ca Wójta. 

 

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. 
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Tekst jednolity uchwały nr XIX/191/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.23 porządku obrad  

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

 

Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska odniosła się do zapytania Radnej Renaty Szostak  

i poinformowała, że zaczęto promocje wszystkich warsztatów od portalu społecznościowego, 

natomiast plakaty i ulotki są już wydrukowane i zostaną rozpowszechnione.    

 

Wójt w ramach uzupełnienia sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym 

poinformował, iż uczestniczył w spotkaniu „choinkowym” w Czechowie, zorganizowanym 

przez Sołtysa i Radę Sołecką.  

 

 

Ad. 24 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 oraz 

poinformowała, że Przewodniczący stałych komisji nie podejmowali działań za wyjątkiem 

posiedzeń komisji. 

 

Sołtys Sołectwa Baranowice zwrócił się z pytaniem, kiedy zostanie zakończona inwestycja 

związana z budową wiaty, ponieważ w obecnym stanie zagraża ona bezpieczeństwu. 

 

Wójt poinformował, iż udzieli Sołtysowi odpowiedzi pisemnej. 

 

Ad.25 porządku obrad  

Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XIX 

sesji o godz. 12
00

.   

 

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

