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

30 PAŹDZIERNIKA 2019R 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Ślubowanie Radnego. 

4. Przyjęcie protokołu nr XIII i XIV. 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Informacja na temat analizy przedłożonych przez Radnych oświadczeń majątkowych. 

8. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Santok w obrębie ewidencyjnym Wawrów w rejonie ulicy Osiedle Bermudy 

(projekt 1) 

9. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w Gminie Santok obręb Wawrów, dla działki o numerze ewidencji 

gruntów 126. (projekt 2) 

10. Uchwała w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Wspieranie Edukacji 

Uzdolnionych Uczniów Gminy Santok" oraz określenia szczegółowych warunków 

udzielania pomocy w ramach w/w programu uczniom szkół prowadzonych przez 

Gminę Santok bez względu na miejsce zamieszkania ucznia, form i zakresu pomocy 

przyznawanej w ramach programu, jak również trybu postępowania w tych sprawach. 

(projekt 3) 

11.  Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 

z mieszkańcami Gminy Santok (projekt 4) 

12. Uchwała w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023. (projekt 5) 

13. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. (projekt 6) 

14. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji ds. Społecznych  

i Oświatowych. (projekt 7) 

15. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i 

Oświatowych. (projekt 8) 

16. Uchwała w sprawie ustanowienia na terenie Gminy Santok roku 2020 „Rokiem 

Pamięci Kresowiaków”. (projekt 9) 

17. Uchwała w sprawie uznania skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wawrowie za 

bezzasadną. (projekt 10) 

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

11) 

19. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 

2019-2035. (projekt 12) 

20. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego.  

(projekt 13) 

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

22. Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących 

stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)  i 

wolne wnioski. 

23. Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy Santok. 
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Ad.1 porządku obrad  

Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.  

Przewodnicząca Rady Gminy dokonała otwarcia XV sesji o godz. 10
07

, 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 13 radnych, co stanowi quorum niezbędne 

do prowadzenia obrad rady gminy oraz podejmowania prawomocnych uchwał.  

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  

 

Wystąpienie Pani Poseł na Sejm Krystyny Sibińskiej. 

 

Ad.2 porządku obrad  

Ustalenie porządku obrad.  

 

Przewodnicząca Rady zaproponowała zmiany do porządku obrad polegającą na 

wprowadzeniu uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu  

i Gospodarki oraz zamianę kolejności pkt 20 z 19. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zmianę polegającą na wprowadzeniu 

uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki. 

 

Rada w drodze głosowania przyjęła zmianę. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zmianę w porządku obrad polegająca na 

zamianie kolejności pkt 20 z 19. 

 

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. Ślubowanie Radnego. 

4. Przyjęcie protokołu nr XIII i XIV. 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Informacja na temat analizy przedłożonych przez Radnych oświadczeń majątkowych. 

8. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Santok w obrębie ewidencyjnym Wawrów w rejonie ulicy Osiedle Bermudy 

(projekt 1) 
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9. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w Gminie Santok obręb Wawrów, dla działki o numerze ewidencji 

gruntów 126. (projekt 2) 

10. Uchwała w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Wspieranie Edukacji 

Uzdolnionych Uczniów Gminy Santok" oraz określenia szczegółowych warunków 

udzielania pomocy w ramach w/w programu uczniom szkół prowadzonych przez 

Gminę Santok bez względu na miejsce zamieszkania ucznia, form i zakresu pomocy 

przyznawanej w ramach programu, jak również trybu postępowania w tych sprawach. 

(projekt 3) 

11.  Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 

z mieszkańcami Gminy Santok (projekt 4) 

12. Uchwała w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023. (projekt 5) 

13. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. (projekt 6) 

14. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji ds. Społecznych  

i Oświatowych. (projekt 7) 

15. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i 

Oświatowych. (projekt 8) 

16. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki 

17. Uchwała w sprawie ustanowienia na terenie Gminy Santok roku 2020 „Rokiem 

Pamięci Kresowiaków”. (projekt 9) 

18. Uchwała w sprawie uznania skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wawrowie za 

bezzasadną. (projekt 10) 

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

11)  

20. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego. (projekt 13) 

21. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 

2019-2035. (projekt 12) 

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 XV Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Rada Gminy w drodze głosowania  przyjęła porządek obrad ze zmianami. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad.3 porządku obrad  

Ślubowanie Radnego. 

Rotę ślubowania odczytała Przewodnicząca Rady. Następnie Radna Renata Szostak 

potwierdziła wolę złożenia ślubowania słowem „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”. 

 

Od momentu złożenia ślubowania w sesji uczestniczyło 14 Radnych. 

 

Radna Renata Szostak złożyła wyjaśnienie związane z rezygnacją z mandatu  

i podziękowała za wsparcie.  

 

 Ad.4 porządku obrad  
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Przyjęcie protokołu nr XIII i XIV. 

 

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

załącznik do protokołu. 

 

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

załącznik do protokołu. 

 

Ad.5 porządku obrad  

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

Wójt złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.  

 

Ad.6 porządku obrad  

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

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

- 7 października wpłynął wniosek Radnego Zbigniewa Łukasiewicza, 

- 21 października wpłynął wniosek Radnej Mirosławy Porańczyk. 

Oba wnioski są przedmiotem procedowanych uchwał.  

 

Radna Irena Furmańska wyraziła swoje niezadowolenie z powodu, iż nie dostała 

zaproszenia na spotkanie z nauczycielami w ramach Dnia Nauczyciela. Ponadto zwróciła się  

z pytaniem, jakimi kryteriami kieruje się Wójt w przyznawaniu nagród dla nauczycieli  

i  Dyrektorów Szkół oraz czy Wójt może przyznawać nagrody dla nauczycieli. 

 

Radna Krystyna Rajczyk poruszyła następujące kwestie: 

- zapytała, czy prawdą jest, że strażacy, którzy otrzymali pieniądze z funduszu sołeckiego 

będą mieć zmniejszone o tę kwotę fundusze z budżetu gminy,  

- nie otrzymała do tej pory informacji o dodatkowych patrolach policji,  

- zapytała, czy fundusz sołecki z 2019 roku zostanie zrealizowany. 

 

Radna Krystyna Podsiadło zwróciła się z pytaniem, kiedy zacznie się remont ulicy makowej 

w Janczewie. 

 

Radna Katarzyna Szafrańska zwróciła się z pytaniem dotyczącym funkcjonowaniem  

ośrodka  zdrowia w Lipkach Wielkich oraz czy będzie decyzja dotycząca przeniesienia 

przedszkola do szkoły. 

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem czy są już jakieś plany i terminy dotyczące 

zamontowania lampy z funduszu sołeckiego w Płomykowie. 

Wójt oznajmił, iż jeżeli ktoś czuje się urażony, ponieważ nie dostał zaproszenia na spotkanie 

z okazji Dnia Nauczyciela to przeprasza, ponieważ to nie było jego intencją, natomiast Wójt 

nie uważa, że na każdą organizowaną imprezę powinni być zapraszani Radni. Wójt poprosił, 
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aby zgłosić do biura Rady jeżeli ktoś wyraża chęć uczestnictwa w tego typu wydarzeniach 

wtedy będzie informowany i zapraszany.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż zawsze chętnie brała udział w tego typu 

wydarzeniach i nie chodzi o to, aby zgłaszać chęć, a o kulturę i tradycję.  

 

Ad.7 porządku obrad  

Informacja na temat analizy przedłożonych przez Radnych oświadczeń majątkowych. 

 

Informację na temat analizy przedłożonych przez Radnych oświadczeń majątkowych 

przedstawiła Przewodnicząca Rady.  

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8 porządku obrad  

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Santok w obrębie ewidencyjnym Wawrów w rejonie ulicy Osiedle Bermudy (projekt 

1) 

 

Uchwałę omówił Kierownik RRG Daniel Drożdżewski. 

 

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, Kierownik RRG Daniel Drożdżewski. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w obrębie ewidencyjnym Wawrów w 

rejonie ulicy Osiedle Bermudy  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XV/131/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.9 porządku obrad  

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w Gminie Santok obręb Wawrów, dla działki o numerze ewidencji gruntów 126. 

(projekt 2) 

 

Uchwałę omówił Kierownik RRG Daniel Drożdżewski. 

 

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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Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gminie Santok obręb Wawrów, dla 

działki o numerze ewidencji gruntów 126.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XV/132/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.10 porządku obrad  

Uchwała w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Wspieranie Edukacji Uzdolnionych 

Uczniów Gminy Santok" oraz określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy 

w ramach w/w programu uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Santok bez względu na 

miejsce zamieszkania ucznia, form i zakresu pomocy przyznawanej w ramach programu, 

jak również trybu postępowania w tych sprawach. (projekt 3) 

 

Uchwałę omówiła Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak. 

  

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 przyjęcia "Lokalnego 

Programu Wspieranie Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Santok" oraz określenia 

szczegółowych warunków udzielania pomocy w ramach w/w programu uczniom szkół 

prowadzonych przez Gminę Santok bez względu na miejsce zamieszkania ucznia, form 

i zakresu pomocy przyznawanej w ramach programu, jak również trybu postępowania w tych 

sprawach. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XV/133/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.11 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 

Gminy Santok (projekt 4) 

 

Uchwałę omówiła Kierownik ROA Alicja Cierach.  

 

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 Furmanska, Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner. 
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Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Santok. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XV/134/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 12 porządku obrad 

Uchwała w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023. (projekt 5) 

 

Uchwałę omówiła Kierownik ROA Alicja Cierach.  

 

Przewodnicząca Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników Magdalena 

Rzeczycka-Więckowska odczytała treść opinii Komisji wypracowanej na posiedzeniu 

Zespołu dnia 21 października 2019r. 

 

Z uwagi, iż głosowanie nad wyborem ławnika musi być tajne, Przewodnicząca Rady 

poprosiła o zgłoszenie kandydatur na członków komisji skrutacyjnej 

 

Radny Ireneusz Kucnar zgłosiła następujące kandydatury: 

Radna Renata Szostak, Radna Katarzyna Szafrańska, Radny Marian Tomkiewicz. 

 

Przewodnicząca Rady zwróciła się do każdego Radnego z pytaniem, czy wyrażają zgodę na 

kandydowanie na członka komisji skrutacyjnej, którzy wyrazili zgodę. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie skład komisji skrutacyjnej w osobach: Radna 

Renata Szostak, Radna Katarzyna Szafrańska, Radny Marian Tomkiewicz. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę (godz. 11
57

-12
10

), w trakcie której Komisja 

skrutacyjna ukonstytuowała się i przygotowała projekt regulaminu głosowania.  

 

Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Renata Szostak odczytała regulamin 

głosowania dla przeprowadzenia wyboru ławnika następnie przeprowadzono głosowanie 

tajne. 

 

Po oddaniu głosów przez wszystkich Radnych Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w celu 

ustalenia wyników głosowania przez Komisję skrutacyjną. (12
20

-12
25

). 

 

Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Renata Szostak odczytała protokół z 

przeprowadzonego głosowania . 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru ławników na 

kadencję w latach 2020-2023. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XV/135/2019 stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad. 13 porządku obrad  

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. (projekt 6) 

 

Uchwałę omówiła Przewodnicząca Rady, a następnie zgłosiła kandydaturę Radnej 

Katarzyny Szafrańskiej na Przewodniczącą  Komisji Rewizyjnej, która wyraziła zgodę.  

 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ze zmianą. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XV/136/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 14 porządku obrad  

Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji ds. Społecznych  

i Oświatowych. (projekt 7) 

 

Uchwałę omówiła Przewodnicząca Rady, a następnie poprosiła o zgłaszanie kandydatur na 

Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i Oświatowych. 

 

Radny Ireneusz Kucner zgłosił kandydaturę Radnej Renaty Szostak, która wyraziła zgodę. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Przewodnicząca Rady. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uzupełnienia składu 

osobowego Komisji ds. Społecznych i Oświatowych ze zmianą.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XV/137/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 15 porządku obrad 

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i Oświatowych. 

(projekt 8) 

 

Uchwałę omówiła Przewodnicząca Rady, a następnie poprosiła o zgłaszanie kandydatur na 

Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i Oświatowych. 

 

Przewodnicząca Rady zgłosiła kandydaturę Radnej Renaty Szostak, która nie wyraziła 

zgody.  

 

Radna Renata Szostak  zgłosiła  kandydaturę Radnego Zbigniewa Łukasiewicza, który 

wyraził zgodę.  

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i Oświatowych ze zmianą. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XV/138/2019 stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad. 16 porządku obrad 

Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki. 

 

Uchwałę omówiła Przewodnicząca Rady, a następnie poprosiła o zgłaszanie kandydatur na 

Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki. 

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz  zgłosił kandydaturę Radnej Renaty Szostak, która  wyraziła 

zgodę.  

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uzupełnienia składu 

osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki ze zmianą. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XV/139/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 17 porządku obrad 

Uchwała w sprawie ustanowienia na terenie Gminy Santok roku 2020 „Rokiem Pamięci 

Kresowiaków”. (projekt 9) 

 

Uchwałę omówił Radny Zbigniew Łukasiewicz. 

 

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 ustanowienia na terenie 

Gminy Santok roku 2020 „Rokiem Pamięci Kresowiaków”. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XV/140/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 18 porządku obrad 

Uchwała w sprawie uznania skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wawrowie za 

bezzasadną. (projekt 10) 

 

Uchwałę omówiła Przewodnicząca Rady. 

 

Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Irena Kucharska przedstawiła opinię 

komisji do uchwały. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Krystyna Rajczyk, Wójt, Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Irena 

Kucharska, Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska, Radny Zbigniew Łukasiewicz, Radna 

Irena Furmańska.  
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Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uznania skargi na 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wawrowie za bezzasadną.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XV/141/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 19 porządku obrad 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2019. (projekt 11) 

 

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. 

 

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 XV/142/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.20 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

(projekt 13) 

 

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: 

Radna Irena Furmańska, Skarbnik 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XV/143/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.21 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2019-

2035. (projekt 12) 
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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, Krystyna Rajczyk, Wójt. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2019-2035. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XV/144/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.22 porządku obrad  

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

 

 Wójt odniósł się do:  

 zapytania Radnej Ireny Furmańskiej i poinformował, iż nagrody dla nauczycieli 

przyznawane są na podstawie uchwały XIX/93/08 Rady Gminy Santok w sprawie 

ustalania zasad przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i przedszkolach prowadzonych przez gminę Santok. Fundusz nagród to jest 1% 

planowanego łącznego funduszu płac. W szkołach do dyspozycji dyrektorów jest 

80% tej kwoty, a do dyspozycji Wójta 20%. Wójt ma większe pole manewru, 

ponieważ może jeszcze dysponować rezerwą Wójta. Uchwałę należy zaktualizować. 

W bieżącym roku nagrody dostali wszyscy dyrektorzy z wyjątkiem dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Lipkach Wielkich, ponieważ Wójt zawnioskował do Kuratora 

Oświaty o nagrodę Kuratora, która została przyznana, 

 zapytania Radnej Krystyny Rajczyk i poinformował o wysokości środków 

przeznaczonych rocznie na finansowanie straży pożarnych od 2014 roku, które z roku 

na rok są coraz większe. Za budżet odpowiada Wójt oraz Skarbnik, którego integralną 

częścią jest także fundusz sołecki. Jeżeli Zebranie Wiejskie podejmie uchwałę  

o wykonaniu określonych zadań to skarbnik musi je uwzględnić w budżecie. 

Wspólnie z Gminnym komendantem ustalono, że jednostki będą miały dwa rodzaje 

finansowania, na bieżącą działalność, a mianowicie pewna kwota środków 

pozostająca w budżecie gminy, a oprócz tego zdecydowano, że 128 000 zł dodatkowo 

zostanie przeznaczonych dla jednostek. Każda jednostka otrzyma określoną kwotę, 

którą będzie mogła według uznania wydać. Jednostki będące w krajowym systemie 

dostaną po 30 tys. Jednostka Santocko-Gralewska po 15 tys. na jednostkę, czyli 30 

tys. zł, Wawrów, Stare Polichno 15 tys. zł, a pozostałe dwie po 4 tys. zł. Wójt na 

Zarządzie prosił, aby strażacy nie brali dodatkowych pieniędzy z funduszy sołeckich, 

ponieważ otrzymają wystarczające środki, a fundusz sołecki powinien zostać 

przeznaczony na zadania sołectw, więc jeżeli jakaś jednostka otrzymała środki z 

funduszu sołeckiego to dodatkowe środki zostaną pomniejszone o przyznaną kwotę z 

funduszu.  
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Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy jeżeli Zebranie Wiejskie cofnie 

pieniądze dla OSP to Wójt nie pomniejszy dotacji.  

 

Wójt udzielił odpowiedzi, że nie pomniejszy, jeżeli fundusz sołecki zostanie zmieniony, 

ponieważ Wójt nie może sam w niego ingerować.  

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż ustawa mówi, że Rada Gminy ma prawo zwiększyć 

fundusz sołecki w dużych miejscowościach do 30%. 

 

Wójt oznajmił, iż to prawda, ale on jest przeciwny i zaproponował, aby zwołać posiedzenie 

komisji na którym zostaną omówione wszystkie kwestie związane z funduszem sołeckim.  

 

Skarbnik oznajmił, iż składając sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok wydawałoby 

się, że wydatki na straże nie będą w najbliższym czasie wyższe, ponieważ wydano 970 000 zł 

z rekordowego budżetu, a w roku 2019 w planie jest 302 865 zł w wydatkach bieżących, a 

majątkowych 794 635 zł i ten budżet zostanie wykonany w 100%.  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska oznajmiła, iż w Janczewie miała miejsce 

sytuacja, że fundusz sołecki w 50% został poprzez głosowanie przejęty przez Klub Sportowy 

i w tym momencie sołectwo musi przeznaczyć 20 000 zł na budowę ławeczek w związku z 

czym zwróciła się z pytaniem, czy jest możliwość, aby Wójt zrekompensował to sołectwu. 

 

Wójt poinformował, że w przypadku strażaków był z nimi dogadany, natomiast z klubami 

sportowymi nie rozmawiał. Mieszkańcy mają prawo w ten sposób decydować o funduszu 

sołeckim, gdyż funkcjonuje on w takiej konstrukcji prawnej. Natomiast jeżeli chodzi o 

rekompensatę dla sołectwa to Wójt poinformował, iż dyskusja na ten temat powinna zostać 

podjęta przy uchwalaniu budżetu na 2020 rok. Następnie Wójt kontynuował udzielanie 

odpowiedzi na zadane przez Radnych pytania i poinformował, iż wystąpił do Komendanta z 

pismem o informację i otrzymano wykaz kto i kiedy patrolował, natomiast nie wskazał 

miejsc, dlatego wystąpi z kolejnym wnioskiem i taka informacja zostanie przedłożona 

Radnym.  

 

Kierownik RRG Daniel Drożdżewski oznajmił, iż fundusz sołecki Wawrowa to realizacja 

lamp na ul. Czereśniowej zostanie wykonana do końca listopada, montaż siłowni – urządzenie 

zostało zakupione i podpisano zlecenie z firmą, która do końca listopada zamontuje sprzęt, 

ogrodzenie placu siłowni przy stadionie zostało wykonane. 

 

Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska poinformowała, iż zadania z funduszu sołeckiego 

należące do jej referatu są już zrealizowane.  

 

Kierownik RRG Daniel Drożdżewski oznajmił, iż w danym miesiącu zostanie ogłoszony 

przetarg na wykonanie ul. Makowej w Janczewie, jeszcze w 2019 roku zostanie podpisana 

umowa z wykonawcą, a realizacja odbędzie się do końca czerwca 2020r. Inwestycja jest 

opóźniona w stosunku do ul. Widokowej, gdyż zasadnym jest przy okazji remontu drogi 

wybudowanie kanalizacji sanitarnej, a ponieważ nie było dokumentacji technicznej doszło do 

opóźnienia.  

 

Radna Krystyna Podsiadło poinformowała, że droga jest w tak złym stanie technicznym, że 

samochody wywożące odpady komunalne czy też nieczystości płynne nie chcą dojeżdżać, 

dlatego Radna poprosiła o wyrównanie drogi jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji.  
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Wójt odniósł się do zapytania Radnej Katarzyny Szafrańskiej i poinformował, iż do Urzędu 

nie wpłynęło żadne oficjalne stanowisko dotyczące likwidacji ośrodka zdrowia w Lipkach 

Wielkich. Rozmowy zostały już prowadzone z innymi podmiotami i gdyby taka sytuacja 

nastąpiła to Wójt podejmie działania, ale póki co ośrodek funkcjonuje. Natomiast Szkoła  

w Lipkach Wielkich została wybudowana jako obiekt dla 420 uczniów i ma 14 izb 

lekcyjnych, a aktualnie uczy się w niej 150 uczniów, a z drugiej strony jest przedszkole, które 

ma 3 oddziały i bardzo dużą powierzchnie. Ponadto zarówno w szkole jak i przedszkolu jest 

kuchnia i są intendentki, należy dwa obiekty ogrzewać i można doprowadzić do sytuacji, że 

każda sala będzie odrębnym gabinetem lekcyjnym. Wójt uważa, że jest zobowiązany do 

szukania takich rozwiązań, aby wydatkować budżet w sposób racjonalny. Decyzja o 

ewentualnym utworzeniu oddziału szkolno-przedszkolnego będzie należała do Radnych. Wójt 

dodał, że nie wie czy dojdzie do połączenia, ponieważ jest dużo uwarunkowań mających 

wpływ na decyzję, ale materiały zostaną przygotowane, a decyzja będzie należała do 

Radnych. Wójt dodał, że nie boi się konfrontacji z mieszkańcami, ale nie będzie z nimi 

jeszcze rozmawiał, ponieważ ludzie oczekują konkretów, tak jak było w przypadku spotkania 

w Czechowie, gdzie przedstawiane były wizje, a w obecnej chwili nie ma jeszcze żadnej 

wypracowanej propozycji. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż w Czechowie ludzie oczekiwali informacji na temat 

ogródka piwnego przy sklepie, natomiast z Lipek Wielkich idzie informacja, oburzenie i 

pytanie Radnej, co oznacza, że temat żyje, ponieważ mieszkańcy przez lata wypracowali, coś 

dobrego, co jest wizytówką miejscowości, dlatego mają obawę. Radna wyraziła zdanie, że 

ludzie powinni być informowani na każdym etapie podejmowanych działań, jeżeli istnieje  

obawa, że temat może wzbudzić kontrowersje.  

 

Radna Katarzyna Szafrańska poinformowała, że ma bardzo duży żal do Wójta i gminy, 

ponieważ ona jako Radna, a także Przewodnicząca Szkoły nie wiedziała, że w ogóle są takie 

plany.  

 

 

Wójt wyraził zdanie, iż nie podoba mu się podejście przedmówczyń, ponieważ wszyscy 

komunikują się w tym samym języku i Wójt przedstawiał swoje propozycje i wizje, o których 

rozmawiał również z Dyrektorami przedmiotowych placówek. Wójt poprosił Radnych, aby 

spojrzeli na temat racjonalnie, podejmowali dyskusję w tym temacie i wypracowali wspólne 

stanowisko, poniważ decyzja nie będzie należała do Wójta tylko do Radnych.  

 

 

Kierownik RRG Daniel Drożdżewski odniósł się do pytania Radnej Renaty Szostak  

i poinformował, że środków wystarczyło na 3 lampy, które zostaną zamontowane w sołectwie 

Płomykowo, została opracowana dokumentacja, która poszła do zatwierdzenia do starostwa, 

nie było sprzeciwu, dlatego wykonawca rozpocznie realizację inwestycji, która zostanie 

wykonana w bieżącym roku.  

 

 

Ad. 23 porządku obrad  

Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących stałych Komisji 

Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)  i wolne wnioski. 
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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. 

 

Ad.24 porządku obrad  

Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XII sesji  

o godz. 14
40

.   

 

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 

 


