
1 

 

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

11 MARCA 2020R. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu  nr XVII/2019, XVIII/2019 oraz XIX/2020. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Uchwała w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia 

nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie będzie 

przyznawane  za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Santok w 2019 roku.(projekt 1) 

7. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz 

umieszczenia w pasie drogowym reklam, urządzeń infrastruktury technicznej  

i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania lub ruchem 

drogowym na drogach kategorii gminnej. (projekt 2) 

8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego. 

(projekt 3) 

9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  Powiatu Gorzowskiego 

(projekt 4) 

10. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  Powiatu Gorzowskiego. 

(projekt 5) 

11. Uchwała w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszarów położonych w gminie Santok, obręb 0001 Wawrów, dla działek położonych 

przy granicy z m. Gorzowem Wlkp. o numerach:  6, 51/6, 51/7, 452/1, 452/4, 452/6, 

452/7, 452/8, 452/9, 542/10, 452/12, 452/13, 50/4, 50/5, 50/6, 50/7, 50/8, 50/10, 

50/11, 50/12, 50/13, 50/14, 50/21, 50/22, 50/23, 50/24, 50/25, 50/26, 50/27, 50/28, 

50/29, 50/30, 50/31, 50/32, 50/33, 50/34, 50/35. (projekt 6) 

12. Informacja o zasobach mienia komunalnego i ściągalności opłat za lokale mieszkalne 

za rok 2019. 

13. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Santok na lata 2020-2024. (projekt 7) 

14. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na rok 2020. (projekt 8) 

15. Uchwała w przedmiocie zmiany uchwały nr XII/106/2019 z dnia 28.08.2019r.  

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Lipki Małe 

oraz ustanowienie służebności drogowej. (projekt 9) 

16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych  

w miejscowości Santok. (projekt 10) 

17. Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych 

należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Santok za pomocą 

innego instrumentu płatniczego. (projekt 11) 

18. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady. 
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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 XX Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Ad.1 porządku obrad  

Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.  

Przewodnicząca Rady Gminy dokonała otwarcia XX 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 15 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.  

 

Wójt złożył wniosek  o wycofanie z porządku obrad pkt 11. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zaproponowaną zmianę. 

 

Rada w drodze głosowania przyjęła zmianę. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu  nr XVII/2019, XVIII/2019 oraz XIX/2020. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Uchwała w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia 

nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie będzie 

przyznawane  za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Santok w 2019 roku.(projekt 1) 

7. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz 

umieszczenia w pasie drogowym reklam, urządzeń infrastruktury technicznej  

i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania lub ruchem 

drogowym na drogach kategorii gminnej. (projekt 2) 

8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego. 

(projekt 3) 
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9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  Powiatu Gorzowskiego 

(projekt 4) 

10. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  Powiatu Gorzowskiego. 

(projekt 5) 

11. Informacja o zasobach mienia komunalnego i ściągalności opłat za lokale mieszkalne 

za rok 2019. 

12. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Santok na lata 2020-2024. (projekt 7) 

13. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na rok 2020. (projekt 8) 

14. Uchwała w przedmiocie zmiany uchwały nr XII/106/2019 z dnia 28.08.2019r.  

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Lipki Małe 

oraz ustanowienie służebności drogowej. (projekt 9) 

15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych  

w miejscowości Santok. (projekt 10) 

16. Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych 

należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Santok za pomocą 

innego instrumentu płatniczego. (projekt 11) 

17. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady. 

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

19. Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących 

stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)   

i wolne wnioski.  

20. Zamknięcie obrad XX 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 XVII/2019, XVIII/2019 oraz XIX/2020. 

 

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

załącznik do protokołu. 

 

Rada w drodze głosowania przyjęła protokół nr XVIII/2019 - wyniki głosowania  

stanowią załącznik do protokołu. 

 

Rada w drodze głosowania przyjęła protokół nr XIX/2020 - 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. 
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Przewodnicząca Rady poinformowała, iż interpelacje nie wpłynęły. Natomiast do Biura 

Rady wpłynęły następujące pisma: 

 Prezes Gorzowskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów 

południowo-wschodnich złożyła podziękowania dla Radnych za podjęcie uchwały  

w sprawie ogłoszenia roku 2020 rokiem pamięci kresowiaków; 

  Pismem z dnia 10 lutego Wójt Gminy Santok zwrócił się z prośbą do Rady Gminy  

o wytypowanie kandydatów  do Rady Przedsiębiorców; 

  17 lutego Wójt Gminy Santok przedłożył sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  

w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w roku 2019- 

sprawozdanie zostanie przekazane komisji ds. Społecznych i Oświatowych; 

 Pismem z  20 lutego Z-ca Prokuratora Rejonowego zwrócił się z prośbą o nadesłanie 

aktualnie obowiązujących uchwał w sprawie uchwalenia statutów sołectw; 

 Pismem z 21 lutego Komendant Miejski Policji w Gorzowie Wlkp. zwrócił  

się z prośbą o wyasygnowanie z budżetu gminy środków finansowych w kwocie 

10 000 zł na wsparcie działań jednostki – pismo zostanie przekazane  

do zaopiniowania przez Komisję Budżetu i Gospodarki; 

 2 marca wpłynęło sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz sprawozdanie z Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Santok za 2019 rok; 

 2 marca wpłynęło sprawozdanie z działalności OPS w Santoku za rok 2019, 

sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019 oraz 

sprawozdanie z działalności ŚDS w Santoku za 2019 rok; 

 2 marca wpłynęła skarga prokuratora na uchwałę nr XLI/332/2018 Rady Gminy 

Santok – skarga zostanie przekazana do Sądu Administracyjnego; 

  

Radna Justyna Haliczyn zgłosiła dwa przechylone słupy obok PKP w Santoku, które 

zagrażają bezpieczeństwu. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem do przedłożonego przez Wójta 

sprawozdania, w zakresie budowy mieszkań socjalnych przez miasto Gorzów.   

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż odbyło się w tej sprawie pierwsze wstępne spotkanie, na którym 

miasto zaproponowało, że udostępni gminie pewną ilość mieszkań socjalnych, a gmina 

udostępni teren na budowę kontenerów mieszkalnych, które będą pełniły funkcję mieszkań 

socjalnych. Decyzja w tym zakresie jeszcze nie zapadła, póki co trwają rozmowy.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy w gminie została już wybrana firma 

do łatania dziur, a jeżeli tak to poprosiła, aby te czynności rozpocząć w Wawrowie.  Ponadto 

Radna zapytała, czy gmina podpisała umowę na dodatkowe kursy na trasie Wawrów-

Jastrzębnik, na jaki okres i ile jest kursów dziennie.  
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Radna Krystyna Podsiadło zwróciła się z pytaniem, czy wiadomo coś o budowie stacji 

bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Janczewo, mieszkańcy kolonii zgłosili, że coś 

się dzieje na działce i jest tablica informująca o budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, 

jest wydane pozwolenia na budowę na działce nr 168 obwód Janczewo. Inwestorem jest  

Sp. z o.o. z Warszawy.  

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, czy wiadomo już coś o lampach, które 

zostały zamontowane w Płomykowie, a do tej pory nie świecą oraz czy udało się coś ustalić 

ze Starostwem w sprawie objazdu w Płomykowie.  

 

Radna Renata Szostak opuściła obrady o godz. 11:05. 

 

Radna Irena Furmańska poprosiła o przybliżenie tematu projektu związanego  

 z dofinansowaniem kościołów oraz nowych zasad opłat za wywóz odpadów i nieczystości. 

Ponadto oznajmiła, iż na sesji 18 grudnia zwróciła się z prośbą o projekt oświetlenia gminy 

Santok, którego nie otrzymała. 

 

Radna Mirosława Porańczyk zwróciła się z pytaniem, jaka będzie opłata za wywóz 

nieczystości i kiedy będą dostarczone mieszkańcom harmonogramy wywozu odpadów. 

 

Radny Ireneusz Kucner zwrócił się z pytaniem, czy mieszkańcy otrzymają informację  

o możliwości obniżenia opłat za wywóz śmieci, jeżeli będą posiadać kompostownik. 

 

Wójt odpowiedział, że tak. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się zapytaniem jak głosowali przedstawiciele gminy 

Santok w kwestii podwyżek za wywóz nieczystości, za czy przeciw. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż głosował za.  

 

Ad. 6 porządku obrad 

Uchwała w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia 

nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie będzie przyznawane  za 

kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Santok w 2020 roku.(projekt 1) 

 

Uchwałę omówił Z-ca Wójta. 

 

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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W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Z-ca Wójta. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz 

ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które 

dofinansowanie będzie przyznawane  za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Santok w 2020 roku. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XX/192/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 7 porządku obrad  

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz 

umieszczenia w pasie drogowym reklam, urządzeń infrastruktury technicznej  

i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania lub ruchem drogowym na 

drogach kategorii gminnej. (projekt 2) 

 

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  ustalenia wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym reklam, 

urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania lub ruchem drogowym na drogach kategorii gminnej. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XX/193/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 8 porządku obrad  

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego. (projekt 

3) 

 

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. 
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Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie  udzielenia pomocy 

finansowej dla Województwa Lubuskiego. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XX/194/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.9 porządku obrad  

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  Powiatu Gorzowskiego (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  udzielenia pomocy 

finansowej dla  Powiatu Gorzowskiego. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XX/195/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 10, porządku obrad  

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  Powiatu Gorzowskiego. (projekt 5) 

 

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  udzielenia pomocy 

finansowej dla  Powiatu Gorzowskiego. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XX/196/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę (godz. 11.40). Po przerwie (godz. 11.50) 

kontynuowano sesję zgodnie z porządkiem obrad. 

 

Ad. 11, porządku obrad  

Informacja o zasobach mienia komunalnego i ściągalności opłat za lokale mieszkalne za 

rok 2019. 

 

Informację omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do przedłożonej informacji. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Kierownik RRG Bogumiła Popkowska, Przewodnicząca Rady, 

Radny Ireneusz Kucner, Radny Tadeusz Boczula 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie  udzielenia pomocy 

finansowej dla  Powiatu Gorzowskiego. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 12, porządku obrad  

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Santok na lata 2020-2024. (projekt 7) 

 

Uchwałę omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska. 

 

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. 

Treść uwag Radnej Ireny Furmańskiej stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie  uchwalenia 

Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Santok na lata 

2020-2024. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XX/197/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 13, porządku obrad  

Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na rok 2020. (projekt 8) 

 

Uchwałę omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska. 

 

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  przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Santok na rok 2020. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XX/198/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 14  porządku obrad  

Uchwała w przedmiocie zmiany uchwały nr XII/106/2019 z dnia 28.08.2019r.  

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Lipki Małe oraz 

ustanowienie służebności drogowej. (projekt 9) 

 

Uchwałę omówiła Z-ca Kierownika RGKROŚ Katarzyna Kokocińska. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w przedmiocie zmiany uchwały nr 

XII/106/2019 z dnia 28.08.2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej 

położonej w obrębie Lipki Małe oraz ustanowienie służebności drogowej. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XX/199/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 15  porządku obrad  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych  

w miejscowości Santok. (projekt 10) 

 

Uchwałę omówiła Z-ca Kierownika RGKROŚ Katarzyna Kokocińska. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

zamianę gruntów położonych w miejscowości Santok. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XX/200/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 16 porządku obrad  

Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności 

budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Santok za pomocą innego instrumentu 

płatniczego. (projekt 11) 

 

Uchwałę omówiła Kierownik RBF Marzanna Kuziak. 
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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 dopuszczenia zapłaty 

podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody 

budżetu Gminy Santok za pomocą innego instrumentu płatniczego. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XX/201/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 17 porządku obrad  

Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił 

sprawozdanie z działalności komisji w roku 2019.  

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 
przedstawił sprawozdanie z działalności komisji w roku 2019. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Katarzyna Szafrańska przedstawiła sprawozdanie  

z działalności komisji w roku 2019. 

 

Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Irena Kucharska przedstawiła 

sprawozdanie z działalności komisji w roku 2019. 

 

Ad. 18 porządku obrad  

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska odniosła się do zgłoszonych w pkt 5 kwestii  

i poinformowała, że: 

 zgłoszone przekrzywione słupy zostaną sprawdzone przez pracowników Urzędu, 

 umowy na łatanie dziur w drogach asfaltowych nie ma, ponieważ w gminie nie ma tak 

dużej potrzeby na te prace, aby ogłaszać przetarg, prace wykonywane są na 

indywidualne zlecenia i zlecenie dotyczące Wawrowa zostanie przekazane, 

 gmina jest na etapie podpisywania umowy kompleksowej na naprawy lamp 

oświetleniowych i w przeciągu dwóch tygodni enea powinna wykonać prace, 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązujący od 2002 roku 

dopuszcza budowy takiego typu na wskazanej przez Radną Krystynę Podsiadło 

działce i na podstawie tego planu starostwo wydało pozwolenia na budowę, 

 analiza potrzeb oświetleniowych, o którą wnioskowała Radna Irena Furmańska została 

przekazana Pani Sołtys, a w dniu dzisiejszym otrzyma ją również Radna z Wawrowa i 

Czechowa, 

 zadania związane z wywozem nieczystości należą do MG-6, 20 marca planowane jest 

spotkanie przedstawicieli Związku z mieszkańcami gminy, na którym omówione 
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zostaną wszystkie szczegóły, nowe zasady dotyczące wywozu odpadów obowiązują 

od 1 kwietnia.  

 

  

Radny Zbigniew Łukasiewicz zabrał głos jako Przedstawiciel Rady Gminy w Związku 

Celowym Gmin MG-6 i poinformował, że od 1 kwietnia wszyscy mieszkańcy mają 

obowiązek segregowania śmieci, a opłata za osobę będzie wynosiła 24 zł. Osoby, które mają 

zadeklarowane śmieci niesegregowane, będą zobowiązane do zmiany deklaracji.  

Radny Zbigniew Łukasiewicz zwrócił się z pytaniem, kiedy zostanie załatana dziura na  

ul. Sadowej. 

Z-ca Kierownika RRG Daniel Drożdzewski udzielił odpowiedzi, że dziura zostanie 

załatana w przyszłym tygodniu. 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż temat ulicy Widokowej był dawno zgłoszony, a stan 

drogi się pogarsza i niedługo będzie ona nieprzejezdna. Radna zgłosiła również zły stan  

ul. Klonowej. 

Z-ca Kierownika Daniel Drożdżewski oznajmił, iż ul. Widokowa jest w okresie gwarancji  

i zostanie ona naprawiona zgodnie z harmonogramem wykonawcy. Natomiast zarządcą ulicy 

Klonowej jest starostwo, więc zostanie przekazane zawiadomione.  

Radna Krystyna Podsiadło oznajmiła, iż mieszkańcy Janczewa nie zgadzają się na budowę 

masztu, będą walczyć z tym i mają nadzieje na wsparcie gminy w tym zakresie.  

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska zwróciła się z pytaniem, na jakiej podstawie 

gmina stwierdza, że na działce 168 jest możliwość usytuowania masztu, gdyż czytając plan 

zagospodarowania przestrzennego opisane jest, że są to działki oznaczone symbolem PP  

i PPS czyli teren działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania. Żadnej  

z wymienionych branż nie można przypisać samego masztu. Wyroki sądu jednoznacznie 

określają, że jeżeli w planie nie ma zapisu, że „nie wolno” nie można tego czytać, że „wolno”. 

Radna stwierdziła, iż miejscowy plan nie pozwala na budowę masztu i zwróciła się z prośbą  

o przedstawienie sposobu rozumowania gminy, który stwierdza, że masz może być 

umieszczony na wskazanej działce. Radna dodała, że nie ma zarzutów co do stanowiska 

gminy, a jedynie prosi o pomoc w interpretacji planu i wskazanie zapisów, które zezwalają na 

umiejscowienie takiego rodzaju budowli.  

Sekretarz oznajmił, iż zwróci się do pracowników RRG z prośbą o przygotowanie informacji 

na temat zapisów planu, a jeżeli nie będzie ona satysfakcjonująca to poprosi o wystąpienie do 

Starostwa Powiatowego o opinię, na jakiej podstawie uznali wydanie decyzji za stosowne. 

Z-ca Wójta oznajmił, iż planowane na 20 marca spotkanie z przedstawicielami MG-6 

najprawdopodobniej się nie odbędzie, ale wszelkie informacje dotyczące nowego sposobu 

segregowania śmieci mieszkańcy znajdą w „Wieściach Santockich”.  
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Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż pełna informacja dotycząca odpadów powinna być 

przekazana Sołtysom. 

 

Sekretarz odniósł się do zadanych w pkt 5 pytań i poinformował, że: 

 w chwili obecnej utrzymywane są 2 pary połączeń, 2 autobusy kursują z Jastrzębnika 

do Wawrowa i dwa z Wawrowa do Jastrzębnika, umowa zawarta jest z gorzowskim 

PKS, została przedłużona na rok 2020 i wygasa z końcem roku, 

 skrzyżowanie w Płomykowie, którego stan techniczny jest bardzo zły, jest 

skrzyżowaniem dwóch dróg powiatowych, Wójtowi zależy na poprawie jego stanu 

jednak nie może realizować wszystkich zadań innego szczebla administracji w całości, 

Wójt jest skłonny za aprobatą Radnych do przekazywania środków na 

współfinansowanie remontu jednak powiat również musi wychodzić z inicjatywą, 

 projekt pn. „Dziedzictwo sakralne dolnej Warty” jest projektem w którym 

beneficjentem jest diecezja zielonogórsko-gorzowska, finansowanie przekazywane 

jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, natomiast Urząd Gminy 

w nim nie uczestniczy, środki skierowane do gminy Santok to ponad 1 500 000 zł na 

prace związane z remontem kościoła w Lipkach Wielkich, Czechowie, Janczewie, 

Wawrowie oraz dzwonnicy w Santoku. Gmina wspierała poszczególne parafie w 

działaniach związanych ze zlecaniem opracowania dokumentów dotyczących decyzji 

konserwatorskich.  

 

Radny Ireneusz Kucner zwrócił się z pytaniem, czy godziny kursów mogą być zmieniane. 

 

Sekretarz udzielił odpowiedzi, iż godziny można zmienić.    

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, jaka jest rola gminy w projekcie 

„kościelnym”.  

 

Sekretarz udzielił odpowiedzi, iż rola gminy w projekcie jest formalnie żadna, ponieważ 

projekt  przygotowała diecezja, natomiast gmina pomagała parafiom na etapie 

przygotowywania dokumentacji oraz gmina deklarowała pokrycie wkładu własnego  

w wysokości 15% kosztów  remontu dzwonnicy w Santoku, gdyż dzwonnica nie będzie 

pełniła funkcji obiektu parafialnego, a obiektu kulturalnego. 

 

Ad. 19 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. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz  złożył 

sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. 
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Sołtys Sołectwa Baranowice Paweł Bartczak zwrócił się z pytaniem, ile gmina 

wydatkowała środków w związku z uczestniczeniem w projekcie dotyczącym obiektów 

sakralnych do tej pory i ile jeszcze przeznaczy środków.  

 

Sekretarz poinformował, iż odpowiedź zostanie udzielona po zweryfikowaniu. 

Radna Irena Furmańska  poprosiła o pisemną informację na ten temat, który poruszył 

Sołtys Baranowic, bo według jej wiedzy z budżetu gminy były przeznaczone pieniądze na 

dokumentację dwukrotnie w związku z projektem dotyczącym obiektów sakralnych.   

Sołtys Sołectwa Płomykowo Grzegorz Jatczak zwrócił się z pytaniem, czy będą robione 

pobocza na drodze wojewódzkiej w Płomykowie.  

 

Sekretarz poinformował, iż pracownicy Urzędu wystąpią z zapytaniem w tej kwestii do 

powiatu.  

 

Ad.20 porządku obrad  

Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XX sesji 

o godz. 13
25

.   

 

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

