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

30 GRUDNIA 2019R. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu  nr XVI/2019. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.  

(projekt 1) 

7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji  

na rok 2020. (projekt 2) 

8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Społecznych 

 i Oświatowych na rok 2020. (projekt 3) 

9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki na rok 

2020. (projekt 4) 

10. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Santok na 2020r. (projekt 5)  

11. Informacja o stanie realizacji zadań dotyczących odpadów i utrzymania czystości 

 oraz porządku publicznego. 

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

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

Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)  i wolne 

wnioski.  

14. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Ad.1 porządku obrad  

Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.  

Przewodnicząca Rady Gminy dokonała otwarcia XVIII sesji o godz. 10
05

, witając wszystkich 

przybyłych na obrady oraz poinformowała, że obrady sesji są transmitowane i utrwalane  

za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Ponadto nagrania z obrad będą 

udostępniane w BIP, na stronie internetowej gminy oraz w Biurze Rady. Radni głosują przez 

podniesienie ręki oraz równoczesne naciśnięcie przycisku na urządzeniu, które umożliwia 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań. Ustawowy skład rady wynosi 15 

radnych. Przewodnicząca stwierdziła, że w sesji uczestniczy 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 poinformowała, iż porządek posiedzenia, który otrzymali Radni został 

wysłany w wersji roboczej, ponieważ zmieniona została kolejność procedowanych punktów. 

Poprawiony porządek został Radnym przedłożony w dniu Sesji. 

 

Skarbnik zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2019. 
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Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zmianę polegającą na wprowadzeniu 

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

 

Rada w drodze głosowania przyjęła zmianę. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu  nr XVI/2019. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.  

(projekt 1) 

7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji  

na rok 2020. (projekt 2) 

8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Społecznych 

 i Oświatowych na rok 2020. (projekt 3) 

9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki na rok 

2020. (projekt 4) 

10. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Santok na 2020r. (projekt 5)  

11. Informacja o stanie realizacji zadań dotyczących odpadów i utrzymania czystości  

oraz porządku publicznego. 

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

6) 

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

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

Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)  i wolne 

wnioski.  

15. Zamknięcie obrad XVIII 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 XVI/2019. 

 

Rada w drodze głosowania przyjęła protokół nr XVI/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.  
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Ad.5 porządku obrad  

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

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

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem dotyczącym dzików w miejscowości 

Wawrów oraz poprosiła o interwencje gminy, ponieważ w Wawrowie na osiedlu niedawno 

były łatane dziury, w których po tygodniu powstały nowe dziury oraz zapytała jaka firma 

dokonywała naprawy drogi i za jakie pieniądze.   

 

Ad.6 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.  (projekt 1) 

 

Uchwałę omówiła Radna Mirosława Porańczyk – Członek Komisji Rewizyjnej. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XVIII/168/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 7 porządku obrad 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na rok 

2020. (projekt 2) 

 

Uchwałę omówiła Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Irena Kucharska.  

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na rok 2020. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XVIII/169/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 8 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Społecznych 

 i Oświatowych na rok 2020. (projekt 3) 

 

Uchwałę omówił Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew 

Łukasiewicz. 

 

Radna Irena Furmańska zawnioskowała, aby w I kwartale umieścić punkt „podsumowanie 

pracy komisji za rok 2019”. 

 

Przewodnicząca Rady poddała wniosek Radnej Ireny Furmańskiej pod głosowanie. 
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Rada w drodze głosowania uwzględniła wniosek – wyniki głosowania stanowią załącznik 

do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Komisji ds. Społecznych i Oświatowych na rok 2020 ze zmianą.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XVIII/170/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 9 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki na rok 2020. 

(projekt 4) 

 

Uchwałę omówił Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner.  

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę  w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Komisji Budżetu i Gospodarki na rok 2020 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XVIII/171/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.10 porządku obrad  

Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Santok na 2020r. (projekt 5)  

 

Uchwałę omówiła Przewodnicząca Rady, która poinformowała, aby dodatkowo w I kwartale 

dopisać jako punkt 3 informacja w sprawie finansowania klubów sportowych  

oraz wydatkowania środków budżetowych w roku 2019 oraz 4 o treści informacja o zasobach 

mienia komunalnego i ściągalności opłat za lokale mieszkalne za rok 2019. 
 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wprowadzenie zmian do planu pracy Rady 

Gminy Santok na rok 2020. 

 

Rada w drodze głosowania  przyjęła zmiany w planie pracy – wyniki głosowania stanowią 

załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy 

Rady Gminy Santok na 2020r. ze zmianami. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XVIII/172/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.11 porządku obrad  

Informacja o stanie realizacji zadań dotyczących odpadów i utrzymania czystości  

oraz porządku publicznego. 

 

Informację omówił Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner  

oraz przedstawił pozytywną opinię komisji do informacji.  
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W dyskusji głos zabrali: 

Radny Zbigniew Łukasiewicz. 

 

Ad. 12 porządku obrad 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2019. (projekt 6) 

 

Uchwałę omówił 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 XVIII/173/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.13 porządku obrad  

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

 

Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska odniosła się do zapytania Radnej Krystyny 

Rajczyk i poinformowała, że gmina została poinformowana o wybiciu się dziur i zostało już 

uzgodnione z wykonawcą, że je poprawi. Natomiast w kwestii dzików Radna otrzymała kopię 

pisma z którego wynika, że właściciele nieruchomości przyległych do ul. Sadowej  

i Czereśniowej zostali poproszeni o oczyszczenie nieruchomości, ponieważ  

na niewykoszonych i nieuporządkowanych terenach tworzą się skupiska dzików. Prowadzone 

były w tej sprawie rozmowy z Kołami Łowieckimi i otrzymano informacje, że nie można 

przeprowadzić odstrzału na terenach zabudowanych. 

 

Wójt dodał, że gmina może się poruszać jedynie w granicach określonych przepisami prawa 

 i nie może nakazać właścicielom bezwzględnego obowiązku uprzątnięcia posesji, a jedynie 

ich o to poprosić. Prawo nie zezwala również na odstrzał dzików w terenie zabudowanym, 

jedyne co można zrobić to np. rozstawić pułapki i wywozić dziki w inne miejsca, co według 

Wójta nie będzie korzystnym rozwiązaniem, ponieważ jest to rozwiązanie kosztowne  

oraz mało skuteczne.  Temat będzie monitowany i będą prowadzone dalsze rozmowy  

z nadleśnictwem i kołami łowieckimi w celu rozwiązania problemu.  

 

Ad. 14 porządku obrad  

Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących stałych Komisji 

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

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że ze względu na krótki okres między sesjami, 

Przewodnicząca oraz Przewodniczący Stałych Komisji Radny nie podejmowali działań  

w tym okresie z wyjątkiem uczestnictwa w posiedzeniach komisji. 

 

Przewodnicząca oraz Wójt złożyli życzenia noworoczne.  

 

Ad.15 porządku obrad  

Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Santok. 
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Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XVIII 

sesji o godz. 10
55

.   

 

Nagranie z obrad Sesji Rady Gminy dostępne jest w BIP Gminy Santok 

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

 

 Protokolant              Przewodnicząca Rady Gminy  

  

Joanna Krystosik                    Renata Nowosad 

 

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

