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

30 WRZEŚNIA 2019R 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu nr XII/2019. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Stanowisko w sprawie informacji na temat działań Gminy Santok w zakresie ochrony 

zdrowia mieszkańców za rok 2018. 

7. Stanowisko w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019r. 

8. Stanowisko w sprawie zakresu realizacji zadań inwestycyjnych planowanych na 2019r 

9. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku. 

(projekt 1) 

10. Uchwała w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Santoku  

ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku oraz nadania statutu. (projekt 2) 

11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego  

na czas nieokreślony. (projekt 3) 

12. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok na podstawie art. 30 

ust. 6 i 6a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta 

Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2018, poz. 967 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019, poz. 506), po uzgodnieniu 

ze związkami zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Santok.  (projekt 4) 

13. Uchwała w sprawie honorowego obywatelstwa Gminy Santok oraz zasad i trybu jego 

nadawania. (projekt 5) 

14. Uchwała w sprawy zaciągnięcia kredytu długoterminowego. (projekt 6) 

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

7) 

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

2019-2035. (projekt 8) 

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

18. Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących 

stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)  i 

wolne wnioski. 

19. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy Santok. 

 

 

Ad.1 porządku obrad  

Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.  

Przewodnicząca Rady Gminy dokonała otwarcia XIV sesji o godz. 11
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 14 radnych. 
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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.  

 

Przewodnicząca Rady zaproponowała zmianę w porządku obrad polegająca na 

wprowadzeniu uchwały w sprawie udzielenia informacji Rzecznikowi Dyscypliny Finansów 

Publicznych i uchwały  w sprawie zobowiązania Wójta do zapewnienia obsługi prawnej na 

posiedzeniach Rady Gminy Santok oraz zmianie kolejności pkt 14 w miejsce pkt 17. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z wnioskiem o wycofanie z porządku obrad pkt. 7 

argumentując, że nie otrzymała materiałów w statutowym terminie. 

 

Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż ustawa o finansach publicznych wyraźnie wskazuje w 

art. 266  jakie są obowiązki informacyjne, a jakie sprawozdawcze zarządu jednostki 

samorządu terytorialnego i wynika z niego, iż wykonanie budżetu za I półrocze złożone 

Radzie Gminy w terminie do 31 sierpnia 2019r. jest informacją. Statut gminy w §17 ust. 4 

brzmi „powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu 

budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed 

sesją”. Materiały  zostały Radnym dostarczone 19 września tj. na 11 dni przed planowaną 

sesją. W świetle powyższego dostarczenie materiałów na sesje odbyło się zgodnie z prawem.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż gdyby to była tylko informacja to tematem nie 

zajmowałaby się tym Regionalna Izba Obrachunkowa i nie stawałby to na sesji Rady Gminy.  

 

Radny Tadeusz Boczula wyraził zdanie, iż sformułowanie pkt. 6 i 7 „stanowisko” 

zobowiązuje Radnych do przeprowadzania głosowania, a według Radnego nie powinno być 

głosowania, ponieważ jest to tylko informacja. 

 

Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż statut reguluje, że Rada ma trzy formy wyrażania woli  

w sprawach należących do kompetencji Rady tj. uchwał, stanowisk i ustaleń i należy się do 

tego stosować. 

  

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zmianę w porządku obrad polegająca  

na wprowadzeniu projektu uchwały w sprawie udzielenia informacji Rzecznikowi Dyscypliny 

Finansów Publicznych 

 

Rada w drodze głosowania przyjęła zmianę. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 
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Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zmianę w porządku obrad polegająca na 

wprowadzeniu projektu uchwały w sprawie zobowiązania Wójta do zapewnienia obsługi 

prawnej na posiedzeniach Rady Gminy Santok. 

 

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 XII/2019. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Stanowisko w sprawie informacji na temat działań Gminy Santok w zakresie ochrony 

zdrowia mieszkańców za rok 2018. 

7. Stanowisko w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019r. 

8. Stanowisko w sprawie zakresu realizacji zadań inwestycyjnych planowanych na 2019r 

9. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku. 

(projekt 1) 

10. Uchwała w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Santoku  

ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku oraz nadania statutu. (projekt 2) 

11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego  

na czas nieokreślony. (projekt 3) 

12. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok na podstawie art. 30 

ust. 6 i 6a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta 

Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2018, poz. 967 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019, poz. 506), po uzgodnieniu 

ze związkami zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Santok.  (projekt 4) 

13. Uchwała w sprawie honorowego obywatelstwa Gminy Santok oraz zasad i trybu jego 

nadawania. (projekt 5) 

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

7) 

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

2019-2035. (projekt 8) 

16. Uchwała w sprawy zaciągnięcia kredytu długoterminowego. (projekt 6) 

17. Uchwała w sprawie udzielenia informacji Rzecznikowi Dyscypliny Finansów 

Publicznych. 

18. Uchwała w sprawie zobowiązania Wójta do zapewnienia obsługi prawnej  

na posiedzeniach Rady Gminy Santok. 

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 XIV Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Rada Gminy w drodze głosowania  przyjęła porządek obrad ze zmianami. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 
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 Ad.3 porządku obrad  

Przyjęcie protokołu nr XII/2019. 

 

Rada w drodze głosowania przyjęła protokół nr XII/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 wpłynęła  interpelacja oraz wnioski 

o uzupełnienie interpelacji Radnej Ireny Furmańskiej, na które odpowiedzi otrzymała. 

Ponadto Przewodnicząca poinformowała o wszystkich pismach, które wpłynęły do Biura 

Rady w okresie międzysesyjnym tj.: 

 11 września wpłynęło pismo z wnioskiem o wytypowanie przedstawiciela z Rady 

Gminy do prac komitetu rewitalizacji w zakresie programu rewitalizacji dla gminy 

Santok na lata 2017-2023, natomiast 27 września wpłynęło pismo w tej samej sprawie, 

uzupełnione o podstawę prawną, a także wydłużające termin wytypowania 

przedstawiciela.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z następującymi pytaniami: 

 dlaczego gmina korzysta z usług kancelarii w Poznaniu. 

 w jakiej formie Prezydent Miasta przekaże gminie działkę, w formie płatnej,  

czy bezpłatnej, 

 ile patroli na terenie miejscowości Wawrów było w związku z dodatkowymi patrolami 

zgodnie z porozumieniem, 

 od 30 stycznia jest opracowany projekt oświetlenia wszystkich miejscowości  

w gminie, a w Wawrowie są punkty, które wymagają oświetlenia niezwłocznie  

 

Wójt kolejno udzielił odpowiedzi: 

 kancelaria Ziemski i Partnerzy specjalizuje się w obsłudze samorządów z terenu 

województwa lubuskiego, 

 wstępna deklaracja Prezydenta Miasta jest taka, że albo miasto przekaże  

ją nieodpłatnie, albo ją udostępni na rzecz inwestycji, 

 wystosowane zostanie pismo do Komendanta z prośbą o udzielenie informacji gdzie  

i w jakich godzinach odbywały się dodatkowe patrole z sugestią, że w ocenie 

mieszkańców Wawrowa tych patroli się nie zauważa, 

 opracowana projekt oświetlenia miejscowości, który ma już częściowe przełożenie  

w wykonanych już nowych punktach oświetlenia, jednak takich inwestycji nie 
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realizuje się z dnia na dzień, a gmina realizują zadania w miarę  możliwości 

finansowych 

 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż 21 października na sali wiejskiej w Czechowie 

odbędzie się spotkanie w sprawie studium zagospodarowania przestrzennego i poprosiła  

o uściślenie, czy spotkanie będzie dotyczyło założeń opracowanych przez gminę w stosunku 

do sołectwa Czechów, czy informowanie jak tworzy się takie studium. 

 

Wójt poinformował, iż na terenie gminy w dniu dzisiejszym rozpoczną się spotkania  

w sprawie opracowania studium, wyłoniono wykonawcę w procedurze przetargowej,  

a procedurę opracowywania studium określa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym i jednym z elementów końcowych tej procedury jest poddawanie studium 

zaopiniowaniu, jednak Wójt wychodzi ze stanowiska, że na początku podejścia  

do  opracowywania studium należy poinformować mieszkańców, że takie prace zostaną 

rozpoczęte, jak wygląda procedura oraz, że mają możliwość zgłaszać swoje propozycje  

i uwagi. Firma opracowująca projekt studium będzie robić to przy współpracy  

z pracownikami Urzędu z uwzględnienie potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Po opracowaniu 

dokumentu, jego projekt zostanie zgodnie z przepisami ustawy poddany opiniowaniu przez 

mieszkańców.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż jest to cenna inicjatywa Wójta, ponieważ należy 

poinformować ludzi na czym polega opracowanie studium i poinformować ich jakie mają  

w związku z tym prawa. Ponadto Radna poinformowała, że była na posiedzeniu wyjazdowym 

Komisji dotyczącym oceny stanu przygotowania placówek oświatowych na nowy rok szkolny 

i chciałaby pogratulować Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Lipkach, ponieważ Radna była 

pod wrażeniem wyglądu i funkcjonowania szkoły, ale na tym spotkaniu Dyrektor 

poinformował o sprawach z którymi ma problem tj. zniszczone boisko szkolne przez firmę 

zewnętrzną, czy fundusze dla drużyny piłkarskiej zostaną zorganizowane oraz zgłoszony 

przeciekający dach i w związku z tym Radna zapytała, czy te problemy zostały rozwiązane. 

Radna zwróciła się z pytaniem do Przewodniczącej Rady, dlaczego nie ma w porządku obrad 

sesji informacji o przeprowadzonej kontroli uchwał w zakresie właściwości poszczególnych 

komisji, którą komisja rewizyjna powinna przeprowadzić w III kwartale.  

 

Z-ca Wójta oznajmił, iż udzieli odpowiedzi w pkt 19. 

 

Radny Marian Tomkiewicz zwrócił się z pytaniem, czy są jakieś nowe informacje dotyczące 

ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych powyżej 7 ton na drodze os. Bermudy.  

 

Wójt poinformował, iż stoi na stanowisku, że gmina Santok wyłożyła duże pieniądze na 

modernizację drogi w powiatowej w Wawrowie i nie doprowadzi do sytuacji, że gmina 

przejmie wszystkie obowiązki zarządcy tej drogi w tym oznakowanie, dlatego będzie prosił, 

aby zrobił to powiat.  
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Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż powiat w ogóle nie reaguje na takie wnioski. 

 

Radny Marian Tomkiewicz dodał, że nie sugeruje, iż gmina ma stawiać znaki, tylko chciał 

zapytać, czy gmina ma jakieś informacje z powiatu w tej sprawie.  

 

Ad.6 porządku obrad  

Stanowisko w sprawie informacji na temat działań Gminy Santok w zakresie ochrony 

zdrowia mieszkańców za rok 2018. 

 

Informację przedstawił Z-ca Wójta. 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie informację  na temat działań Gminy Santok 

w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców za rok 2018. 

 

Rada pozytywnie zaopiniowała przedłożoną informację. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad. 7 porządku obrad  

Stanowisko w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019r. 

 

Informację omówił Skarbnik. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do przedłożonej informacji. 

 

Z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 
przedstawił pozytywną opinię komisji do przedłożonej informacji. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radny Tadeusz Boczula 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie informację  o przebiegu wykonania budżetu 

za I półrocze 2019r. 

 

Rada pozytywnie zaopiniowała przedłożoną informację. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

 

Ad.8 porządku obrad  

Stanowisko w sprawie zakresu realizacji zadań inwestycyjnych planowanych na 2019r 

 

Informację omówił Kierownik RRG Daniel Drożdżewski w formie prezentacji 

multimedialnej. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do przedłożonej informacji. 
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Z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 
przedstawił pozytywną opinię komisji do przedłożonej informacji. 

  

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie informację w sprawie zakresu realizacji 

zadań inwestycyjnych planowanych na 2019r 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad.9 porządku obrad  

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku. (projekt 1) 

 

Uchwałę omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak.  

  

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 w sprawie uchwalenia 

Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XIV/122/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.10 porządku obrad  

Uchwała w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Santoku  

ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku oraz nadania statutu. (projekt 2) 

 

Uchwałę omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak.  

 

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 wyodrębnienia 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Santoku ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Santoku oraz nadania statutu.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XIV/123/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 11 porządku obrad 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego  

na czas nieokreślony. (projekt 3) 
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Uchwałę omówiła Z-ca Kierownika RGKROŚ Katarzyna Kokocińska.  

 

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: 

Wójt, Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska, Prezes Fundacji, Radna Krystyna Rajczyk, 

Wójt. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieokreślony  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XIV/124/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 12 porządku obrad  

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok na podstawie art. 30 ust. 6 i 

6a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. 

U. 2018, poz. 967 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019, poz. 506), po uzgodnieniu ze związkami 

zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Santok.  (projekt 4) 

 

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 w sprawie przyjęcia 

regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Santok na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a w związku z art. 91d pkt 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2018, poz. 967 ze zm.) oraz 

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019, 

poz. 506), po uzgodnieniu ze związkami zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XIV/125/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 13 porządku obrad  
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Uchwała w sprawie honorowego obywatelstwa Gminy Santok oraz zasad i trybu jego 

nadawania. (projekt 5) 

 

Uchwałę omówił  Wójt. 

 

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, Wójt, Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska,  

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie honorowego 

obywatelstwa Gminy Santok oraz zasad i trybu jego nadawania  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XIV/126/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę (godz. 14
10

). Po przerwie (godz. 14
20

) kontynuowano 

obrady zgodnie z porządkiem sesji. 

 

Ad. 14 porządku obrad 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2019. (projekt 7) 

 

Uchwałę omówił Skarbnik. 

 

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, Skarbnik  

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Santok na rok 2019.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XIV/127/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.15 porządku obrad  

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

2035. (projekt 8) 

 

Uchwałę omówił Skarbnik. 



10 

 

 

 

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 XIV/128/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.16 porządku obrad  

Uchwała w sprawy zaciągnięcia kredytu długoterminowego. (projekt 6) 

 

Uchwałę omówił Skarbnik. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Skarbnik, Radny Tadeusz Boczula.  

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawy zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XIV/129/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.17 porządku obrad  

Uchwała w sprawie udzielenia informacji Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych. 

 

Uchwałę omówiła Z-ca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Katarzyna Szafrańska. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia informacji 

Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XIV/130/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.18 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zobowiązania Wójta do zapewnienia obsługi prawnej na posiedzeniach 

Rady Gminy Santok. 

 

Uchwałę omówiła Przewodnicząca Rady. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Przewodnicząca Rady, Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zobowiązania Wójta do 

zapewnienia obsługi prawnej na posiedzeniach Rady Gminy Santok.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 
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Uchwała nie została podjęta. 

 

Ad.19 porządku obrad  

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

 

Z-ca Wójta odniósł się do zapytania Radnej Ireny Furmańskiej, poinformował, iż boisko 

zostało odebrane przez Dyrektora szkoły w obecności firmy, która dokonała naprawy, 

natomiast w kwestii remontu dachu były przeprowadzone rozmowy z Dyrektorem i ustalono, 

że dach należy zrobić porządnie w momencie, kiedy zostanie ściągnięty maszt, który tam się 

znajduje. Z-ca Wójta poprosił o doprecyzowanie pytania dotyczącego klubu piłkarskiego.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż chodziło o dofinansowanie drużyny piłkarskiej ze 

szkoły w Lipkach Wielkich, aby drużyna piłkarska mogła również organizować turnieje, 

ponieważ dzięki temu będą mogli wejść w cykl zawodów.  

 

Z-ca Wójta oznajmił, iż w tej kwestii skontaktuje się z dyrektorem szkoły. 

 

Przewodnicząca Rady odniosła się do pytania Radnej Ireny Furmańskiej i oznajmiła, że 

temat przytoczony przez Radną jest ujęty w planie pracy komisji rewizyjnej, a nie w planie 

pracy Rady Gminy, dlatego temat nie stanął na sesji. 25 września komisja rewizyjna podczas 

spotkania przepracowała wskazany temat.  

 

Ad. 20 porządku obrad  

Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących stałych Komisji 

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

 

Przewodnicząca Rady złożyła sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner  złożył sprawozdanie  

z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 

Z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz  

złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie kandydatur przedstawiciela Rady Gminy 

do prac w komitecie rewitalizacji w zakresie programu rewitalizacji dla gminy Santok na lata 

2017-2023.  

 

Sekretarz oznajmił, iż chciałby przypomnieć iż programem rewitalizacji objęte są sołectwa 

Santok i Gralewo.  

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz zaproponował kandydaturę Radnego Tadeusz Boczuli, który 

wyraził zgodę. 
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Radna Irena Furmańska opuściła posiedzenie (godz. 15
09

). Od tego momentu Rada 

obradowała w 12 osobowym składzie. 

 

Rada w drodze głosowania wybrała Radnego Tadeusza Boczule na przedstawiciela Rady 

Gminy do prac w komitecie rewitalizacji w zakresie programu rewitalizacji dla gminy 

Santok na lata 2017-2023.  

Wyniki głosowania stanowią załącznik do protokołu. 

 

Sołtys wsi Baranowice Paweł Bartczak poprosił Radnych, aby przy planowaniu budżetu na 

2020 rok pamiętali o drodze w Baranowicach, która jest w złym stanie technicznym 

powodującym niebezpieczeństwo.  

 

Ad.21 porządku obrad  

Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XII sesji  

o godz. 15
15

.   

 

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 

 


