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

27 LISTOPADA 2019R. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu nr XV/2019 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Informacja o stanie realizacji zadań dotyczących odpadów i utrzymania czystości oraz 

porządku publicznego. 

7. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 

również trybu ich pobierania (projekt 1) 

8. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Gminy Santok nr XXI/159/16 z dnia 16.06.2016r. 

w sprawie zmiany nazwy Gminnego Zespołu Oświaty w Santoku na Centrum Usług 

Wspólnych w Santoku oraz nadania nowego statutu (projekt 2) 

9. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Gminy Santok nr II/4/2018 z dnia 29.11.2018r.  

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Santok.(projekt 3) 

10. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Santok do Lubuskiej Regionalnej Organizacji 

Turystycznej „LOTUR” (projekt 4) 

11.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela (projekt 5) 

12. Uchwała w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wyspy 

spowalniającej ruch oraz przejścia dla pieszych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 

nr 158 w miejscowości Wawrów” (projekt 6)  

13. Uchwała w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Santok 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2023 (projekt 7) 

14. Stanowisko w sprawie oceny wykonania budżetu za I, II i III kwartał 2019r.  

15. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia 

podatku rolnego na obszarze gminy Santok na rok podatkowy 2020 (projekt 8) 

16. Uchwała w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa 

obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Santok na rok podatkowy 2020 (projekt 

9) 

17. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie 

gminy Santok. (projekt 10) 

18. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  

(projekt 11) 
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19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

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

Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)  i wolne 

wnioski.  

21. Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Gminy Santok. 

 

 

Ad.1 porządku obrad  

Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.  

Przewodnicząca Rady Gminy dokonała otwarcia XVI 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 13 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.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner zawnioskował  

o wykreślenie z porządku obrad pkt 6 tj. informacja o stanie realizacji zadań dotyczących 

odpadów i utrzymania czystości oraz porządku publicznego. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zmianę polegającą na wycofaniu z porządku 

obrad pkt 6.  

 

Rada w drodze głosowania przyjęła zmianę. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Wójt zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad uchwałę w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zmianę w porządku obrad polegającą  

na wprowadzeniu uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Gorzowskiemu. 

 

Rada w drodze głosowania przyjęła zmianę. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Z-ca Wójta zawnioskował o wprowadzeniu do porządku obrad uchwały w sprawie 

uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zmianę w porządku obrad polegającą na 

wprowadzeniu uchwały w sprawie  uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej. 
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Rada w drodze głosowania przyjęła zmianę. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Skarbnik zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad dwóch uchwał: 

1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2019. 

2. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038. 

 

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. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zmianę w porządku obrad polegającą na 

wprowadzeniu uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-

2038. 

 

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. Przyjęcie protokołu nr XV/2019 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej.(projekt 12) 

7. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 

również trybu ich pobierania (projekt 1) 

8. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Gminy Santok nr XXI/159/16 z dnia 16.06.2016r. 

w sprawie zmiany nazwy Gminnego Zespołu Oświaty w Santoku na Centrum Usług 

Wspólnych w Santoku oraz nadania nowego statutu (projekt 2) 

9. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Gminy Santok nr II/4/2018 z dnia 29.11.2018r.  

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Santok.(projekt 3) 

10. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Santok do Lubuskiej Regionalnej 

Organizacji Turystycznej „LOTUR” (projekt 4) 

11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela (projekt 5) 

12. Uchwała w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa 

wyspy spowalniającej ruch oraz przejścia dla pieszych w pasie drogowym drogi 

wojewódzkiej nr 158 w miejscowości Wawrów” (projekt 6)  
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13. Uchwała w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Santok 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2023 (projekt 7) 

14. Stanowisko w sprawie oceny wykonania budżetu za I, II i III kwartał 2019r.  

15. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Santok na rok podatkowy 2020 (projekt 

8) 

16. Uchwała w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa 

obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Santok na rok podatkowy 2020 (projekt 

9) 

17. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie 

gminy Santok. (projekt 10) 

18. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych.  

(projekt 11) 

19. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. 

(projekt 13) 

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

14) 

21. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-

2038.(projekt 15) 

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 XVI Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Rada Gminy w drodze głosowania  przyjęła porządek obrad ze zmianami. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad.3 porządku obrad  

Przyjęcie protokołu nr XV/2019. 

 

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

załącznik do protokołu. 

 

Ad.4 porządku obrad  

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

Wójt złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.  

 

Ad.5 porządku obrad  

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

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

- 25 listopada  wpłynęła prośba od Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. o pilne 

przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020-2023. 
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- 22 listopada wpłynęła uchwała RIO w Zielonej Górze  o stwierdzeniu nieistotnego 

naruszenia prawa przez Gminę w następstwie czego procedowana jest w dniu dzisiejszym 

uchwała o zmianie uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2019 

- 25 listopada wpłynęła prośba Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp.  o przesłanie 

uchwały z dnia 30 stycznia 2018r.  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku  

na terenie gminy Santok, 

- 13 listopada do wiadomości Rady Gminy wpłynęło stanowisko podpisane przez 

mieszkańców wyrażające sprzeciw działaniu polegającemu na przeniesieniu przedszkola  

w Lipkach Wielkich do budynku szkoły. Wójt jest w trakcie przegotowywania odpowiedzi  

na ww. pismo jednakże Przewodnicząca oznajmiła, że nie będą podejmowane żadne kroki  

w tym kierunku zanim nie zostaną przeprowadzone konsultacje w tej sprawie z mieszkańcami 

Lipek Wielkich oraz, że będzie informować Radnych o postępach w tej sprawie, a także  

o terminach spotkań z zainteresowanymi, aby Radni mogli w nich uczestniczyć.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, jaka decyzja będzie poddana pod 

konsultację i oznajmiła, iż na poprzedniej sesji Wójt mówił, że czeka na decyzje dotyczącą 

budynku przedszkola.  

 

Wójt oznajmił, iż decyzja dotycząca budynku jest jednym z bardzo ważnych elementów. 

Wójt czuje się w obowiązku szukania różnych rozwiązań prooszczędnościowych, na kolejnej 

sesji będzie omawiany budżet na 2020 i Radni zobaczą jak wygląda relacja dochodów 

bieżących i wydatków bieżących, gmina nie może funkcjonować ponad stan i nie chodzi o to, 

żeby oszczędzać na siłę, natomiast należy na bieżąco analizować sytuację. Wójt przedstawi 

Radzie propozycje rozwiązań, sugerując rozważenie możliwości przeniesienia przedszkola do 

budynku szkoły, jednak najpierw należy uzyskać opinię od Urzędu Marszałkowskiego, 

kolejną kwestią jest rozwiązanie techniczne, czy w szkole można wyodrębnić niezbędną ilość 

miejsc, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie przedszkola, a jednocześnie nie 

ograniczą funkcjonowania szkoły. Koleją rzeczą jest dokładne określenie, jak będzie się 

kształtowała w najbliższym czasie demografia, czy to rozwiązanie da długotrwały horyzont 

czasowy. Kolejnym czynnikiem jest rozwiązanie wszystkich kwestii dotyczących organizacji 

Środowiskowego Domu Samopomocy tj. kosztów, możliwości zwiększenia podopiecznych, 

zwiększenia ilości pracowników oraz efekt finansowy. Kolejnym elementem jest możliwość 

wprowadzenia na bazie przedszkola dodatkowej oferty dla mieszkańców np. klub seniora., 

musi zostać przeprowadzona rozmowa z rodzicami, a ostateczna decyzja będzie należała do 

Rady. Wójt nie będzie podejmował decyzji za zamkniętymi drzwiami, ponieważ otwarcie 

rozmawiał na ten temat z Dyrektorami placówek.  Ponadto 20 listopada wpłynęło do Urzędu 

Gminy pismo, ze zgodą na zmianę sposobu użytkowania budynku przedszkola z Urzędu 

Marszałkowskiego, którego treść odczytał Wójt. Wójtowi nie zależy na tym, aby działać 

wbrew mieszkańcom, ale należy doprowadzić do tego, aby wszyscy starali się zrozumieć, że 

gmina jest instytucją posiadającą ograniczenia finansowe i musi realizować swoje zadania 

statutowe.  
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Radna Irena Furmańska oznajmiła, że w 2017 roku realizowana była duża inwestycja  

w Lipkach Wielkich i w związku z powyższym zwróciła się z pytaniem, jakie gmina poniosła 

koszty w związku z tą inwestycją i jaki był całkowity koszt.  

 

Wójt poinformował, iż nie jest w stanie odpowiedzieć na zadane pytanie, ponieważ nie ma 

przy sobie odpowiednich danych i poprosił, aby rozmowę na ten temat przełożyć na ustalony 

termin.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż Wójt powinien być przygotowany na rozmowę  

w tym zakresie i w związku z tym, że nie otrzymała odpowiedzi, poprosiła, aby została ona 

udzielona pisemnie w ciągu 14 dni.  

 

Wójt poprosił, aby złożyć zapytanie na piśmie, skoro oczekuje pisemnej odpowiedzi.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z następującymi pytaniami: 

 czy gmina otrzymała jakieś informacje dotyczące ustaleń  związanych z  likwidacją 

przejazdu kolejowego w Czechowie,  

 jakie koszty są przewidziane w związku z wprowadzeniem nowych zasad wyborów 

sołtysów, 

 oczekuje odpowiedz, dlaczego nie sporządzono sprawozdania z przeprowadzonej 

przez Komisję Rewizyjną analizy dotyczącej realizacji uchwał przez Wójta Gminy 

pod względem zgodności działania z tymi uchwałami w zakresie właściwości 

poszczególnych komisji za I półrocze 2019r. 

 na podstawie jakich przepisów umieszczany jest w porządku obrad przyjmowanie 

protokołów z sesji i oczekuje w tym zakresie odpowiedzi pisemnej. 

 

Radna Krystyna Rajczyk poprosiła, aby zainteresować się numeracją ul. Czereśniowej  

w Wawrowie, ponieważ numery się dublują i postawić tablice informująca o numeracji  

oraz zapytała, jakie jest zainteresowanie nowymi  kursami  relacji Jastrzębnik - Wawrów. 

 

Radna Krystyna Podsiadło zwróciła się z pytaniem, co dzieje się z remontem ul. Makowej  

w Janczewie. 

 

Ad.6 porządku obrad  

Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej.(projekt 12) 

 

Uchwałę omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

 

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. 

 



7 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia statutu 

Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XVI/145/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 7 porządku obrad 

Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności  

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (projekt 

1) 

 

Uchwałę omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

 

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 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XVI/146/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 8 porządku obrad  

Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Gminy Santok nr XXI/159/16 z dnia 16.06.2016r.  

w sprawie zmiany nazwy Gminnego Zespołu Oświaty w Santoku na Centrum Usług 

Wspólnych w Santoku oraz nadania nowego statutu (projekt 2) 

 

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 zmieniająca uchwałę Rady Gminy 

Santok nr XXI/159/16 z dnia 16.06.2016r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Zespołu 

Oświaty w Santoku na Centrum Usług Wspólnych w Santoku oraz nadania nowego statutu. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XV/147/2019 stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad. 9 porządku obrad  

Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Gminy Santok nr II/4/2018 z dnia 29.11.2018r.  

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Santok.(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 zmieniająca uchwałę Rady Gminy 

Santok nr II/4/2018 z dnia 29.11.2018r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz 

rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce  

na terenie gminy Santok. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XVI/148/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.10 porządku obrad  

Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Santok do Lubuskiej Regionalnej Organizacji 

Turystycznej „LOTUR” (projekt 4) 

 

Uchwałę omówił Sekretarz. 

 

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 przystąpienia Gminy 

Santok do Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR”. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XVI/149/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.11 porządku obrad  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej 

na rzecz współwłaściciela (projekt 5) 

 

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 nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XVI/150/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.12 porządku obrad  

Uchwała w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

dla Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wyspy 

spowalniającej ruch oraz przejścia dla pieszych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 

158 w miejscowości Wawrów” (projekt 6)  

 

Uchwałę omówiła Kierownik RRG Daniel Drożdzewski. 

 

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 woli 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego  

na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wyspy spowalniającej ruch oraz przejścia dla 

pieszych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 158 w miejscowości Wawrów”. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XVI/151/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę (godz. 11
40

) w celu zwołania wspólnego 

posiedzenia komisji. Po przerwie (godz. 12
30

) kontynuowano obrady zgodnie  

z porządkiem  obrad. 

 

Ad. 13 porządku obrad 

Uchwała w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Santok z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2023 (projekt 7) 

 

Uchwałę omówiła Inspektor ds. projektów i komunikacji społecznej Joanna Rogoza.  

 

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. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska.  

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu 

Współpracy Gminy Santok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2023 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XVI/152/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 14 porządku obrad  

Stanowisko w sprawie oceny wykonania budżetu za I, II i III kwartał 2019r.  

 

Informację przygotował Skarbnik. 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie informację z wykonania budżetu za I, II i III 

kwartał 2019r.  

 

Rada w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinie do informacji. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad. 15 porządku obrad  

Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia 

podatku rolnego na obszarze gminy Santok na rok podatkowy 2020. (projekt 8) 

 

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 obniżenia ceny skupu 

żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Santok na 

rok podatkowy 2020  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XVI/153/2019 stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad. 16 porządku obrad 

Uchwała w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa 

obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Santok na rok podatkowy 2020 (projekt 9). 

 

Uchwałę omówił Skarbnik. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił negatywną 

opinię komisji do uchwały. 

 

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

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie obniżenia ceny 

sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze 

gminy Santok na rok podatkowy 2020.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Uchwała nie została podjęta. 

 

Ad. 17 porządku obrad 

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie 

gminy Santok. (projekt 10) 

 

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 określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Santok ze zmianą. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XVI/154/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 18 porządku obrad 

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  

(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. 
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Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XVI/155/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 19 porządku obrad 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. (projekt 13) 

 

Uchwałę omówił Kierownik RRG Daniel Drożdżewski. 

 

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 udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XVI/156/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 20 porządku obrad 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2019. (projekt 14) 

 

Uchwałę omówił Skarbnik. 

 

Radna Irena Furmańska opuściła posiedzenie (godz. 13
14

). 

 

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 XVI/157/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.21 porządku obrad  

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

2038. (projekt 15) 

 

Uchwałę omówił Skarbnik. 
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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 Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2019-2038. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XVI/158/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.22 porządku obrad  

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

 

Kierownik RRG Daniel Drożdzewski odniósł się do zapytania Radnej Ireny Furmańskiej 

dotyczącego likwidacji przejazdu kolejowego i poinformował, że 25 listopada wpłynęło 

pismo z PKP z którego wynika, że do wszystkich postulatów zainteresowanych sołectw 

inwestor się ustosunkował i odniósł się do konkretnych wariantów, które są w Urzędzie  

i każdy zainteresowany może się z nim zapoznać .  

 

Wójt poinformował, że:  

 informacja dotycząca statutów zostanie udzielona na piśmie, 

 analiza dotycząca realizacji uchwał przez Wójta została przeprowadzona przez 

Komisję Rewizyjną dnia 25 września 2019r., co było zawarte w planie pracy Komisji, 

a nie w planie pracy Rady, - Przewodnicząca Rady poinformowała, że w tej kwestii 

jak również w kwestii protokołów udzieli odpowiedzi na piśmie, 

 remont ul. Makowej w Janczewie byłby niegospodarnością, gdyby został wykonany 

przed budową kanalizacji, Wójt poprosił mieszkańców o chwilę cierpliwości, 

 do programu dotyczącego nowych kursów autobusowych przystąpiło 14 gmin, Wójt 

nie liczy na duże zainteresowanie, ponieważ jest to sam początek, wniosek na przyszły 

rok może zostać zmodyfikowany i będzie dostosowany do potrzeb mieszkańców. 

 

 

Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska odniosła się do pytania Radnej Krystyny Rajczyk 

dotyczące numeracji budynków na ul. Czereśniowej w Wawrowie i poinformowała,  

że uporządkowany pod tym względem został Czechów, w tej chwili porządkowane jest 

Janczewo, a koleją miejscowością będzie Wawrów. Kierownik RGKROŚ uzupełniła 

wypowiedz Wójta dotyczącą remontu ul. Makowej i poinformowała, że w chwili obecnej  

w zakresie remontów dróg gruntowych  wykonane zostały Lipki Małe, kolejny jest 

Jastrzębnik, Należałoby żeby równiarka przejechała gminę jeszcze raz, natomiast środki  

i materiały zostały już wykorzystane, ale być może w przyszłym tygodniu dojedzie na ulicę 

Makową, jednak będzie to tylko zabezpieczenie bieżące. 
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Wójt dodał, że w przyszłym roku przyjęta zostanie inna formuła w przetargu i zostaną podane 

terminy, w których mają być wykonane prace związane z równaniem dróg we wszystkich 

miejscowościach.   

 

Sekretarz poinformował, że linie były dostosowane do PKS i MZK oraz do tego, że przy 

takiej liczbie par muszą być dostosowane do siebie nawzajem.  

 

Kierownik RRG Daniel Drożdżewski poinformował, iż miesiącu październik z nowych 

kursów skorzystało  101 osób, a w listopadzie 41 osób. 

 

Sołtys Sołectwa Ludzisławice Jolanta Nita poinformowała, że ludzie korzystają z kursów  

w mniejszym zakresie, ponieważ często jest tak, że autobus MZK nie czeka na autobus PKS  

i odjeżdża. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy gmina może wystosować pismo  

i wpłynąć na rozwiązanie tej sytuacji. 

 

Sekretarz poinformował, iż pracownik odpowiadający za te kwestie zwróci się  

do przewoźników, jednak były już ustalenia w tym zakresie i kierowca spóźnionego autobusu 

PKS miał kontaktować się z dyżurnym pracownikiem MZK, jednakże autobusy MZK mają 

określone kursy oraz ramy czasowe i w przypadku dużego opóźnienia nie zawsze jest taka 

możliwość.  

 

Ad. 23 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. 

 

Radna Katarzyna Szafrańska poprosiła o spotkanie Radnych z przedstawicielami Rady 

Rodziców Gminnego Przedszkola w Lipkach Wielkich.   

 

Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż postara się zorganizować spotkanie. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, jaki byłby cel tego spotkania skoro nie 

ma jeszcze żadnych decyzji w tej sprawie.  

 

Wójt oznajmił, iż nie ma jeszcze żadnej decyzji, a to że jest możliwość przeniesienia nie jest 

jedynym determinantem. Wójt zwrócił się z pytaniem, czym miałoby  służyć to spotkanie  

w danym momencie. 

 

Radna Krystyna Szafrańska oznajmiła, iż spotkanie miałoby odbyć się w celu wysłuchania 

rodziców i uspokojeniu ich.   
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Z-ca Wójt dodał, że nikt nie uchyla się od tego, aby spotykać się z mieszkańcami, czy też 

rodzicami, tylko należy wziąć pod uwagę, ze gmina chce wyjść do Radnych z konkretnymi 

propozycjami rozwiązań i aby je wypracować należy dokonać wielu analiz czynników takich 

jak demografia, warunki finansowe itp. Dopiero po wykonaniu tych analiz informacja 

zostanie przekazana rodzicom, mieszkańcom i w tych spotkaniach będą uczestniczyli 

Dyrektorzy placówek. 

 

Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż rozumie intencje Radnej Katarzyny Szafrańskiej i jeżeli 

rodzice domagają się spotkania z Radnymi to może ich to uspokoi, ponieważ będą mieli 

pewność, że Radni uzyskali wszelkie informacje w tym zakresie. W związku z tym 

Przewodnicząca poinformowała, że nie uważa żeby takie spotkanie było niemożliwe i jest 

zasadne. 

 

Wójt oznajmił, iż również chętnie spotka się z rodzicami, będzie rozmawiał, odpowiadał na 

pytania i wyjaśniał, jednak chodzi mu o to, aby wyraźnie ustalono czemu ma służyć takie 

działanie, dlatego że inne informację będą do przekazania na końcu działania, a inne na 

początku, co może być mylące. Żadne działania nie będą podejmowane, bez rozmów  

z mieszkańcami, jednak aby się z nimi spotkać i prowadzić konstruktywne rozmowy, należy 

przygotować i pozyskać odpowiednie dane. Natomiast jeżeli Radna i jej środowisko oczekują 

takiego spotkania to ono się odbędzie.  

 

Radna Mirosława Porańczyk oznajmiła, iż mieszkańcy bardzo nalegają na takie spotkanie,  

a szczególnie rodzice posiadający dzieci uczęszczające do przedszkola w Lipkach Wielkich, 

ponieważ oni nie chcą stracić tak ładnego przedszkola.  

 

Radna Krystyna Rajczyk dodała, że jeżeli miałoby to uspokoić rodziców to Radni są 

skłonni się z nimi spotkać, jednak w jej ocenie brakuje konkretów i nie ma do czego się na ten 

moment odnosić, ponieważ nie ma żadnych decyzji, więc mieszkańcy nie mogą oczekiwać od 

Radnych konkretnego stanowiska. 

 

Z-ca Wójta poinformował, iż zgodnie z procedurą w zakresie przeniesienia placówki musi 

upłynąć termin 6 miesięcy, w którym muszą być prowadzone konsultacje społeczne, a na ten 

moment nie jest prowadzona żadna procedura, a jeżeli tak się stanie to Radni jako pierwsi 

zostaną o tym fakcie poinformowani, ponieważ to Rada w formie uchwały intencyjnej daje 

Wójtowi zgodę na prowadzenie takich działań, a takiego dokumentu nie ma. Nikt nie uchyla 

się od spotkań, jednak Urząd potrzebuje czasu na zebranie informacji,  których mieszkańcy 

będą oczekiwać.  

 

Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż poinformuje Radnych o terminie spotkania poprzez 

SMS, a odbędzie się ono w Urzędzie z przedstawicielami Rady Rodziców.  

 

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. 

 

Sołtys Wsi Baranowice Paweł Bartczak w związku z otrzymanym zawiadomieniem  

o Zebraniu Wiejskim poprosił, aby w przyszłości terminy zebrań  były konsultowane  
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z Sołtysami. Natomiast w kwestii Przedszkola w Lipkach Wielkich zwrócił się z prośbą do 

Sołtysów oraz Radnych, aby nie wprowadzać mieszkańców w błąd i nie przekazywać 

niepotwierdzonych informacji, ponieważ słyszał, że na Zebraniu Wiejskim, sołtys  

z Jastrzębnika przekazuje mieszkańcom, że decyzja już zapadła i szum wokół tej sprawy jest 

rozdmuchany przez takie działania. Ponadto zwrócił się z pytaniem, jak wygląda sytuacja 

realizacji oświetlenia w Mąkoszycach.  

 

Kierownik RRG Daniel Drożdżewski poinformował, iż budżet sołecki w zakresie 

oświetlenia i pozostałym nie jest zagrożony, natomiast jest już wykonana dokumentacja 

kompleksowa na lamp w Mąkoszycach i będzie realizowana w kolejnych latach. 

 

Sołtys Sołectwa Lipki Małe Zbigniew Szabała  poprosił, aby: 

 spotkania z sołtysami odbywały się regularnie, ponieważ kumulują się problemy  

w sołectwach, a ostatnie takie spotkanie odbyło się przed dożynkami, 

 odpowiedzi na pisma mieszkańców były wysyłane terminowo, a konkretnie nie 

otrzymano odpowiedzi na pismo w sprawie wody, 

 informować Sołtysów o działaniach podejmowanych na terenie sołectwa. 

 

Sołtys Sołectwa Lipki Wielkie Mirosława Porańczyk zwróciła się z pytaniem, kiedy będą 

zamontowane przystanki na ul. Szosowej. 

 

Sołtys Sołectwa Ludzisławice Jolanta Nita oznajmiła, iż prosiła Kierownika RRG  

o poinformowanie o  terminie odbioru drogi i w związku z tym zwróciła się z pytaniem, 

dlaczego nie została poinformowana. 

 

Radna Justyna Haliczyn poprosiła, aby ustawić śmietnik przy wiacie przystankowej obok 

PKP. 

 

Wójt odniósł się do następujących kwestii: 

 Zebrania Wiejskie w ramach konsultacji społecznych odbędą się w każdym sołectwie, 

na które będzie oddelegowanych 2 pracowników, poinformowano Sołtysów o terminie 

z wyprzedzeniem 2 tygodniowym, a jeżeli Wójt zwołuje zebranie wiejskie  

to wyznacza również osobę prowadząca zebranie i w niczym nie obciąża sołtysa, 

dobrze gdyby Sołtysi brali udziału w spotkaniach, natomiast jeżeli z różnych przyczyn 

osobistych nie mogą, spotkania się odbędą mimo to,   

 kwestia przedszkola w Lipkach Wielkich została trafnie oceniona przez Sołtysa Pawła 

Bartczaka, że działania o których mówił są niepotrzebne i wprowadzają chaos, 

 ostatnie spotkanie z Sołtysami odbyło się niedawno i  dotyczyło funduszy sołeckich, 

jeżeli jest potrzeba spotkania to wystarczy jeden telefon z propozycją i Wójt jest do 

dyspozycji, 

 Sołtysi powinni być informowani o pracach prowadzonych  

w sołectwach i ubolewa nad tym, że pracownicy Urzędu niedostatecznie wypełniają 

ten obowiązek, 
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 Wójt przygotuje się do spotkania z Sołtysem Ludzisławic i na pewno odpowie na 

wszelkie jej pytania dotyczące remontu drogi, powinna być ona wykonana dobrze  

i mieszkańcy powinni być zadowoleni, remont tej drogi nie był pierwotnie 

zaplanowany, był nieoczekiwany jednak jest z pewnością potrzebny i jest do dobra 

inwestycja, dlatego nie można doprowadzić do tego, żeby jakieś drobne kwestie  

i niedociągnięcia zaburzyły odbiór tego przedsięwzięcia, 

 śmietnik przy wiacie przystankowej zostanie umieszczony. 

 

Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska odniosła się do kwestii braku odpowiedzi  

na pismo i poinformowała, że jest w stałym kontakcie z Sołtysem i udzielono mu wszelkich 

informacji, natomiast jeżeli potrzebna jest odpowiedz pisemna to taka zostanie wystosowana,  

 

Kierownik RRG Daniel Drożdżewski poinformował, iż dotrzyma słowa i zaprosi Sołtysa 

Ludzisławic na odbiór drogi, który się jeszcze nie odbył i nie wie skąd pojawiła się sprzeczna 

informacja.  

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz oznajmił, iż obok lustra na ul. Sadowej w Wawrowie jest 

dziura szeroka na metr i poprosił o zabezpieczenie jej jeszcze  przed zimą.  

 

Kierownik RRG Daniel Drożdzewski poinformował, iż na ul. Sadową jest zlecona 

dokumentacja projektowa, która ma zostać opracowana na początku 2020 roku. Natomiast 

uzgodnione zostało z wykonawcą ul. Widokowej, że po zakończeniu prac uzupełni wskazany 

ubytek na ul. Sadowej.  

 

Wójt oznajmił, iż należy na ul. Sadowej odszukać studni chłonnej i sprawdzić jej 

funkcjonowanie, ponieważ mieszkańcy skarżyli się, że ich posesje są zalewane, był 

projektant, który próbował rozwiązać kwestie odprowadzania wód powierzchniowo. Niestety 

nie da się tego rozwiązać w ten sposób, ponieważ droga jest za wąska i jedynym 

rozwiązaniem zaproponowanym przez projektanta jest wykonanie kanalizacji burzowej, która 

poprowadzi wodę w miejsca bezpieczne.   

 

Przewodnicząca Rady poprosiła, aby Radni zagospodarowali sobie czas w takich terminach 

jak 9, 10, 16, 18, 19 oraz 30 grudnia, ponieważ w tych dniach planowane są posiedzenia 

Rady.  

 

Ad.24 porządku obrad  

Zamknięcie obrad XVI 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) 

 

https://sesje.pl/archiwum/lubuskie/gorzowski/santok
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 Protokolant              Przewodnicząca Rady Gminy  

  

Joanna Krystosik                    Renata Nowosad 

 


