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

27 MAJA 2020R. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu  nr XX/2020 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Sprawozdanie z działalności OPS za 2019r., zawierające kwestię zasobów pomocy 

społecznej i wykorzystania środków finansowych oraz przedstawienie sytuacji 

bieżącej oraz sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy  

za rok 2019. 

7. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i rozwoju pieczy 

zastępczej oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie w tym sprawozdanie  

z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

w Santoku za rok 2019. 

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2019r.  

9. Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019r. 

10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

11. Stanowisko w sprawie informacji z działalności Instytucji Kultury GOK i gminnych 

bibliotek za rok 2019. 

12. Uchwała w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Wawrowie. (projekt 1) 

13. Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Santoku do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych  

w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie gminy Santok. (projekt 2) 

14. Uchwała w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Zakład 

Usług Komunalnych” oraz nadania jej statutu. (projekt 3) 

15. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. (projekt 4) 

16. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. (projekt 5) 

17. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. (projekt 6) 

18. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu. 

(projekt 7) 

19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego  

w miejscowości Lipki Małe oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. (projekt 8) 

20. Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 

kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej z budżetu Gminy Santok na budowę 

stacji uzdatniania wody. (projekt 9) 

21. Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Santok. (projekt 10) 

22. Informacja o realizowanych inwestycjach. 

23. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2020. (projekt 

11)  
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24. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 

2020-2038.(projekt 12) 

25. 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 13) 

26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

27. Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących 

stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)   

i wolne wnioski.  

28. Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Ad.1 porządku obrad  

Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.  

Przewodnicząca Rady Gminy dokonała otwarcia XXI 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.  

 

Wójt wraz z Przewodniczącą Rady złożyli życzenia z okazji 30 lecia Samorządu 

Terytorialnego. 

 

Radny Powiatu Mariusz Śpiewanek złożył życzenia z okazji 30 lecia Samorządu 

Terytorialnego. 

 

Radny Tadeusz Boczula zabrał głos w związki z 30 leciem Samorządu Terytorialnego. 

 

Ad.2 porządku obrad  

Ustalenie porządku obrad.  

 

Przewodnicząca Rady wniosła o wprowadzenie do porządku obrad uchwałę zmieniającą 

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 13) 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zaproponowaną zmianę. 

Rada w drodze głosowania przyjęła zmianę. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad punkt pn. 

Stanowisko w sprawie akceptacji treści odpowiedzi na złożony przez firmę DECORA 
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Nieruchomości Sp. z o.o. wniosku o podjęcie uchwały  wprowadzającej zwolnienie z podatku 

od nieruchomości.   

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zaproponowaną zmianę. 

 

Rada w drodze głosowania przyjęła zmianę. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady oznajmiła, aby do pkt. 20 porządku obrad dopisać „wraz ze studnią 

wierconą” zgodnie z projektem uchwały. 

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu  nr XX/2020 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Sprawozdanie z działalności OPS za 2019r., zawierające kwestię zasobów pomocy 

społecznej i wykorzystania środków finansowych oraz przedstawienie sytuacji 

bieżącej oraz sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy za 

rok 2019. 

7. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i rozwoju pieczy 

zastępczej oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie w tym sprawozdanie z 

działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

w Santoku za rok 2019. 

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2019r.  

9. Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019r. 

10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. 

11. Stanowisko w sprawie informacji z działalności Instytucji Kultury GOK i gminnych 

bibliotek za rok 2019. 

12. Uchwała w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Wawrowie. (projekt 1) 

13. Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Santoku do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w 

sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie gminy Santok. (projekt 2) 

14. Uchwała w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Zakład 

Usług Komunalnych” oraz nadania jej statutu. (projekt 3) 

15. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. (projekt 4) 

16. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. (projekt 5) 

17. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. (projekt 6) 

18. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu. 

(projekt 7) 

19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w 

miejscowości Lipki Małe oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. (projekt 8) 
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20. Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 

kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej z budżetu Gminy Santok na budowę 

stacji uzdatniania wody wraz ze studnią wierconą. (projekt 9) 

21. Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Santok. (projekt 10) 

22. Informacja o realizowanych inwestycjach. 

23. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2020. (projekt 

11) 

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

2020-2038.(projekt 12) 

25. 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 13) 

26. Stanowisko dotyczące akceptacji treści odpowiedzi na złożony przez firmę DEKORA 

Nieruchomości Sp. z o.o. wniosku o podjęcie uchwały  wprowadzającej zwolnienie  

z podatku od nieruchomości.   

27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

28. Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących 

stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)   

i wolne wnioski.  

29. Zamknięcie obrad XXI 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 XX/2020 

 

Rada w drodze głosowania przyjęła protokół nr XX/2020 - wyniki głosowania  stanowią 

załącznik do protokołu. 

 

Ad.4 porządku obrad  

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

 

Przewodnicząca Rady oddała głos przedstawicielom Związku Celowego Gmin MG-6. Głos 

zabrała Anna Pająk kierownik działu komunalnego w  MG-6 oraz Adrian  Cisowski prezes 

Gorzowskiego Oddziału Firmy Komunalnik, który odpowiada za wywóz odpadów 

komunalnych z terenu gminy Santok.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Krystyna Rajczyk, Radna Renata Szostak, Radna Krystyna Podsiadło, Radny Zbigniew 

Łukasiewicz, Radna Irena Furmańska, Wójt. 

 

Wójt złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.  

 

Z-ca Wójta przedstawił informację o funkcjonowaniu placówek oświatowych w czasie 

epidemii. 
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Ad.5 porządku obrad  

Interpelacje i zapytania radnych. 

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

Rady wpłynęły następujące pisma: 

 22 kwietnia wpłynął wniosek o podjęcie uchwały  wprowadzającej zwolnienie  

z podatku od nieruchomości od firmy Decora Sp. z o.o., 

 24 kwietnia wpłynęły pisma z prokuratury dotyczące statutów sołectw, 

 24 maja wpłynęło pismo mieszkańców Płomykowa dotyczące planowanej budowy 

gazociągu, którego treść odczytała, 

 udzielono odpowiedzi pisemnych w sprawie budowy stacji telefonii komórkowych, 

 udzielono odpowiedzi pisemnej w sprawie zapytania dot. obiektów sakralnych. 

 

Radna Krystyna Rajczyk w związku z tym, ze zainteresowanie uczęszczaniem dzieci do 

szkół i przedszkoli jest mierne zwróciła się z następującymi pytaniami: 

 ilu jest zatrudnionych na tę chwilę nauczycieli, 

 czy dzieci w szkole lub przedszkolu muszą być w maseczkach, 

 czy dzieci będą mogły wychodzić na place zabaw, 

 ile maksymalnie w grupie może być dzieci, 

 czy dzieciom badane są temperatury i czy wymagana jest do tego zgoda rodziców, 

 czy rodzice wchodzą do szkoły po dzieci. 

 

Ponad to Radna zwróciła się z następującymi pytaniami:  

 jaka kwota w złotówkach stanowi 60% koszów budowy drogi wojewódzkiej, 

 jak długo będzie wstrzymany fundusz sołecki, 

 informacje dot. rozliczenia orlika 

 19 lutego odbyło się spotkanie ze sportowcami i prosi o wysłanie informacji, czy były 

podjęte kroki dot. płatności za boisko. 

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, czy  są już rozstrzygnięcia w sprawie zmian 

związanych ze stacjami kolejowymi. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z następującymi pytaniami: 

 czy wszystkie dzieci posiadały sprzęt do zdalnego nauczania, 

 zwróciła uwagę, iż nie można było pobrać ze strony gminy wniosku o wydanie aktów 

z USC, 

 oznajmiła, iż zbulwersowała ją informacja o możliwym wycofaniu się z inwestycji 

polegającej na budowie drogi powiatowej przez „Wawrów dolny”, 

  co Wójt poczynił w związku z planowaną likwidacja przejazdów, ponieważ ludzie 

będą mieli ograniczony dostęp do swoich pól,  

 zwróciła się z prośbą o wydłużenie nitki autobusowej 122, 
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  w związku z zawieszeniem funduszu sołeckiego Radna oznajmiła, iż wchodzi on  

w skład budżetu gminy i dotychczas Wójt nie przedłożył Radzie gminy do akceptacji 

decyzji o zawieszeniu funduszu, 

 Radna odniosła się do wypowiedzi Przewodniczącej na temat protokołów i oznajmiła, 

iż zgadza się z tym, że wszystko może być potrzebne, ale protokoły powinny być 

właściwie opracowane, ponieważ te które są sporządzane nie są protokołami. 

 

Radny Marian Tomkiewicz zwrócił się z pytaniem, jakie narzędzia posiada gmina w celu 

nakazania i egzekwowania zachowania czystości i porządku na prywatnych posesjach, na 

których znajdują się śmieci, dotyczy to w szczególności trasy przebiegu przesyłu popiołów do 

Janczewa. Ponadto, Radny zwrócił się z wnioskiem, aby przy okazji budowy ul. Czereśniowej 

w Wawrowie wybudować sieć kanalizacyjną na odcinku ok. 600-800 metrów.   

 

Ad. 6 porządku obrad 

Sprawozdanie z działalności OPS za 2019r., zawierające kwestię zasobów pomocy 

społecznej i wykorzystania środków finansowych oraz przedstawienie sytuacji bieżącej oraz 

sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy za rok 2019. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do sprawozdań. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 
przedstawił pozytywną opinię komisji do sprawozdań. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmanska.  

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie sprawozdanie z działalności OPS za 2019r., 

zawierające kwestię zasobów pomocy społecznej i wykorzystania środków finansowych oraz 

przedstawienie sytuacji bieżącej oraz sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu 

Samopomocy za rok 2019. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst sprawozdań stanowią załączniki do protokołu.  

 

Ad. 7 porządku obrad  

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej 

oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie w tym sprawozdanie z działalności Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Santoku za rok 2019. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do sprawozdań. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 
przedstawił pozytywną opinię komisji do sprawozdań. 

 

W dyskusji głos zabrali: 
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Radna Renata Szostak. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie 

wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie  

w tym sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w Santoku za rok 2019.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst sprawozdań stanowią załączniki do protokołu.  

 

Ad. 8 porządku obrad  

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2019r.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do sprawozdania. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 
przedstawił pozytywną opinię komisji do sprawozdania. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie sprawozdanie z realizacji Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019r.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.9 porządku obrad  

Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019r. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do sprawozdania. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 
przedstawił pozytywną opinię komisji do sprawozdania. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie sprawozdanie Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii za 2019r. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 10, porządku obrad  

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 
przedstawił pozytywną opinię komisji do sprawozdania. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do sprawozdania. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Wójt, Radny Tadeusz Boczula. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie sprawozdanie z realizacji programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów 

ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 11, porządku obrad  

Stanowisko w sprawie informacji z działalności Instytucji Kultury GOK i gminnych 

bibliotek za rok 2019. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 
przedstawił pozytywną opinię komisji do przedłożonej informacji. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do przedłożonej informacji. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie informację z działalności Instytucji Kultury 

GOK i gminnych bibliotek za rok 2019. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 12, porządku obrad  

Uchwała w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Wawrowie. (projekt 1) 

 

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 w sprawie  nadania imienia Szkole 

Podstawowej w Wawrowie. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXI/202/2020 stanowi załącznik do protokołu.  
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Przewodnicząca ogłosiła przerwę (godz. 12
30

). Po przerwie (godz. 12
50

) kontynuowano 

posiedzenie zgodnie z porządkiem obrad. 

 

Ad. 13, porządku obrad  

Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku do 

prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu 

świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie gminy Santok. (projekt 2) 

 

Uchwałę omówił Wójt.  

 

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 upoważnienia Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji 

administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Santok.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXI/203/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak podziękowała za przyjęcie sprawozdań. 

 

Ad. 14  porządku obrad  

Uchwała w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Zakład Usług 

Komunalnych” oraz nadania jej statutu. (projekt 3) 

 

Uchwałę omówił Wójt. 

 

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, Wójt, Radny Tadeusz Boczula, Skarbnik, Radna Krystyna Rajczyk. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie utworzenia jednostki 

budżetowej pod nazwą „Gminny Zakład Usług Komunalnych” oraz nadania jej statutu. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXI/204/2020 stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad. 15  porządku obrad  

Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. (projekt 4) 

 

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. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do 

kategorii dróg gminnych. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXI/205/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 16 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. (projekt 5) 

 

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. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do 

kategorii dróg gminnych. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXI/206/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 17 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. (projekt 6) 

 

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 zaliczenia drogi do 

kategorii dróg gminnych. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXI/207/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 18 porządku obrad  

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu. (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. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Województwu Lubuskiemu  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXI/208/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 19 porządku obrad  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Lipki 

Małe oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. (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. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Lipki Małe oraz udzielenia bonifikaty od ceny 

sprzedaży. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXI/209/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 20 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 

inwestycji służących gospodarce wodnej z budżetu Gminy Santok na budowę stacji 

uzdatniania wody wraz ze studnią wierconą. (projekt  9) 

 

Uchwałę omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska. 
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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 zasad i trybu udzielania 

dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej  

z budżetu Gminy Santok na budowę stacji uzdatniania wody wraz ze studnią wierconą. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXI/210/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady podziękowała w imieniu mieszkańców za podjęcie uchwały, która 

będzie dużą pomocą i wyrazem zrozumienia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, 

którzy zwrócili się po pomoc.  

 

Ad. 21 porządku obrad  

Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Santok. 

(projekt 10) 

 

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. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Santok. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXI/211/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 21 porządku obrad  

Informacja o realizowanych inwestycjach. 

 

Informację o inwestycjach przedstawił Wójt. 

Informacja w formie prezentacji multimedialnej stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 22  porządku obrad  

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2020. (projekt 11) 

 

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 uchwały 

budżetowej Gminy Santok na rok 2020. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXI/212/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 23 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2020-

2038.(projekt 12) 

 

Uchwałę omówił Skarbnik. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

 

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

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2020-2038. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXI/213/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 25 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 13) 

 

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. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska. 
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Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę zmieniającą 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 XXI/214/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 26 porządku obrad  

Stanowisko dotyczące akceptacji treści odpowiedzi na złożony przez firmę DEKORA 

Nieruchomości Sp. z o.o. wniosku o podjęcie uchwały  wprowadzającej zwolnienie  

z podatku od nieruchomości.   

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner poinformował, iż 25 

maja na Komisji Budżetu i Gospodarki przeprowadzono dyskusje na temat wniosku formy 

DECORA Nieruchomości Sp. z o.o. i postanowiono, iż projekt uchwały nie zostanie podjęty,  

a przedsiębiorcy którzy mają problemy finansowe przez stan epidemiologiczny, mają 

możliwość indywidualnego zgłoszenia się do Wójta z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie 

podatku lub innych zobowiązań zgodnie z ordynacją podatkową.  

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświaty Zbigniew Łukasiewicz poinformował, 

iż iż 25 maja na Komisji ds. Społecznych i Oświatowych przeprowadzono dyskusje na temat 

wniosku formy DECORA Nieruchomości Sp. z o.o. i postanowiono o nieprocedowaniu 

projektu uchwały wprowadzającej zwolnienie z podatku od nieruchomości.  

 

Przewodnicząca Rady odczytała proponowaną treść odpowiedzi. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Przewodnicząca Rady, Wójt.  

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie odczytaną treść odpowiedzi. 

 

Rada Gminy w drodze głosowania zaakceptowała treść odpowiedzi. 

Wyniki głosowania stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad. 27 porządku obrad  

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

 

Z-ca Wójta odpowiedział na zapytania Radnej Krystyny Rajczyk informując, że: 

 zatrudnienie nauczycieli jest na takim samym poziomie jak przed epidemią, 

 dzieci muszą nosić maseczki, ale tylko w drodze do i ze szkoły, obowiązek ten nie 

dotyczy dzieci do 4 roku życia, 

 dzieci mogą uczestniczyć w zabawach prowadzonych na placach zabaw, jednak jest to 

kwestia indywidualna dyrektorów placówek, ponieważ place zabaw muszą być 

dezynfekowane po każdym użytkowaniu, 

 gmina zakupiła termometry dla wszystkich placówek i za zgodą rodziców temperatura 

jest mierzona każdemu dziecku, 

 rodzice zostali poinformowani, że nie mogą wchodzić na teren placówek. 
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Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy kadra nauczycieli w przedszkolach  

i szkołach miała wykonywane testy. 

 

Z-ca Wójta udzielił odpowiedzi, że nie.  

 

Sekretarz poinformował, iż zgodnie z informacją zamieszczoną w Biuletynie Informacji 

Publicznej LUW koszt projektu modernizacji i rozbudowy drogi powiatowej Wawrów-

Czechów wygląda w następujący sposób: koszt całościowy to 4 404 232 zł z czego dotacja  

z funduszu dróg samorządowych przewidziana jest na 60% tj. 2 642 539 zł, a wkład własny 

wynoszący 40% to 1 761 693 zł. Zgodnie z ustaleniami, o których mówił Wójt podzielono 

wkład własny pomiędzy dwa samorządy tj. Starostwo Powiatowe i Gminę Santok.  

W przypadku gminy wkład wynosiłby 880 846,50 zł  Te kwoty zostaną zweryfikowane  

w postępowaniu przetargowym.  

 

Wójt dodał, że wskazane przez Sekretarza środki są zaplanowane w budżecie gminy przy 

czym początkowo była to kwota 800 tys., a 100 tys. na nakładki, natomiast w dalszym ciągu 

jest 700 tys. i w każdej chwili te pieniądze można odtworzyć do wymaganego poziomu. 

Wniosek prze powiat został złożony. Wojewoda przyznał dofinansowanie na poziomie 60 tys. 

Wójt w chwili obecnej wystąpił do Starostwa z zapytaniem, co dalej będzie czynił  

z przedmiotową inwestycją. 

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż 3 grudnia 2019 roku otrzymała wykaz planowanych 

zadań inwestycyjnych na rok 2020 i w poz. nr 7 znajduje się przebudowa drogi powiatowej – 

1 000 000 środki własne. 

 

Wójt oznajmił, iż informacja o której powiedziała Radna nie była projektem budżetu  

i zawierała tylko przewidywane koszty. 

 

Sekretarz poinformował, iż na chwilę obecną są dwa opracowania przebudowy stacji 

kolejowych, jedno skończone, drugie w trakcie na linii kolejowej. Jest to koncepcja 

przedprojektowa modernizacji linii kolejowej na odcinku Bydgoszcz-Kostrzyn z wyborem 

wariantów. Z punktu widzenia gminy Santok istotne jest to, że planowane są trzy nowe 

przystanki PKP, jeden w Wawrowie, który znajduje się administracyjnie na granicy miasta 

Gorzowa Wlkp., drugi to odtworzenie przystanku Czechów i trzeci to budowa nowego 

przystanku w miejscowości Santok. Dokumentacja techniczna przebudowy linii kolejowej nr 

203 na odcinku Gorzów Wlkp.-Krzyż w swoich wstępnych zapisach zakłada wykonanie 

elementów komunikacji z obecną stacją kolejową w Santoku.   

 

Z-ca Wójta poinformował, że sprzęt wykorzystywany do zdalnego nauczania został 

zakupiony z projektu, który miał dwie odsłony. W pierwszym przekazano 20 laptopów i 5 

tabletów, w drugim 22 laptopy. W momencie, kiedy zwrócono się do dyrektorów  

z zapytaniem, jakie jest zapotrzebowanie, otrzymano informację, że dyrektorzy dają 

możliwość korzystania z komputerów, które są w zasobach szkoły i na tej samej zasadzie 

przekazane zostały komputery pozyskane przez gminę tj. przekazane zostały placówkom  

i placówki odrębnym porozumieniem przekazywały je uczniom. W momencie, kiedy 

epidemia minie, komputery zostaną zwrócone do szkół. Wszystkie potrzeby zgłaszane przez 

rodziców zostały spełnione.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, ile komputerów otrzymała szkoła  

w Wawrowie. 
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Z-ca Wójta udzielił odpowiedzi, że szkoła w Wawrowie otrzymała 6 laptopów i 1 tablet.  

 

Kierownik USC Krzysztofa Sikorska odniosła się do wypowiedzi Radnej Ireny 

Furmańskiej i poinformowała, że była świadkiem rozmowy pracownika USC z Radną i 

zapewnia, że została poinformowana o wszelkich możliwych formach uzyskania wniosków tj. 

o złożeniu wniosku w formie elektronicznej poprzez e-puap, o możliwości pobrania wniosku 

na stronie internetowej gminy Santok, a także o możliwości odręcznego napisania wniosku i 

wysłania go za pomocą poczty bądź dostarczyć do urny znajdującej się przed Urzędem 

Gminy.  

 

Wójt dodał, że wszystkie wnioski składane do Urzędu są do pobrania na stronie internetowej 

od długiego już czasu. 

 

Radna Justyna Haliczyn oznajmiła, iż w czasie epidemii pomogła załatwić sprawę dwóm 

mieszkańcom i po wykonaniu telefonu, każda z nich została załatwiona od ręki, dlatego wie 

że Urząd funkcjonuje bezproblemowo. 

  

Radna Renata Szostak poinformowała, iż również załatwiała sprawy w Urzędzie w okresie 

epidemii zdalnie i zostały one wykonane bezproblemowo i skutecznie.  

 

Z-ca Kierownika RRG Daniel Drożdżewski odniósł się do tematu likwidacji przejazdu 

kolejowego i poinformował, że jest taki plan, po czym odczytał treść informacji 

zamieszczonej na słupie rogatek w miejscowości Czechów i poinformował, iż PKP jest  

w błędzie, ponieważ zarówno droga Kasztanowa jest drogą publiczną jak i droga powiatowa, 

dlatego nie ma tu zastosowania wskazany przepis ustawy tym samym przejazd nie może 

zostać zlikwidowany. 

 

Wójt dodał, że informacja odczytana przez Z-cę Kierownika jest jedyną oficjalną informacją, 

ponieważ nikt gminę Santok nie zawiadamiał o likwidacji przejazdu. Wójt na mapie 

sprawdzał i wynika z niej, że przejazd znajduje się na terenie miasta Gorzów Wlkp., dlatego 

podejrzewa, że taka informacja mogła zostać skierowana do Prezydenta Miasta, z którym 

zamierza się w tej sprawie kontaktować. Łącznik między drogą gminną, a powiatową jest 

drogą niepubliczną i znajduje się w granicach administracyjnych miasta.  

 

Sekretarz poinformował, iż miejscowość Czechów  spośród wszystkich sołectw w gminie 

Santok ma jeden z najwyższych standardów obsługi linii komunikacyjnej. W chwili obecnej 

w dni robocze realizowanych jest 16 par połączeń, z czego 7 par dociera do pętli sarris darm, 

a pozostałe 9 do pętli Czechów. W celu poprawienia obsługi Wójt 15 maja skierował pismo 

do Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. i zaproponował, aby od 1 czerwca wydłużyć wszystkie 

połączenia autobusu 122 do gminy Santok tj. do pętli na terenie sołectwa Wawrów.  

 

Wójt dodał, że przedłużenia o których mówiła Radna Irena Furmańska nie będą realizowane 

w roku bieżącym, ponieważ gminę na to nie stać. 

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska poinformowała, że tereny, o których mówił Radny 

Marian Tomkiewicz nie należą do gminy, a są terenami PGNiG w związku z powyższym 

gmina zwróci się z prośbą o wyczyszczenie wskazanych terenów, ponieważ innych narzędzi 

do wyegzekwowania nie posiada.  
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Z-ca Kierownika RRG Daniel Drożdżewski poinformował, iż na ul. Czereśniowej obecnie 

opracowywana jest dokumentacja, którą otrzymał przedwczoraj do zaakceptowania, 

zawierająca rozwiązania projektowe w zakresie zlecenia. Analizowana była możliwość 

budowy kanalizacji, jednak przed otrzymaniem dokumentacji, dlatego ponownie zostanie 

przeprowadzona analiza możliwości budowy kanalizacji na wskazanym odcinku.  

 

Kierownik GOK Sylwia Dobrzyńska poinformowała, iż informację dotyczącą orlika 

przekaże pisemnie po przeanalizowaniu faktur.   

 

Wójt poinformował, iż zgodnie z art. 30 ust. 2 do wyłącznych właściwości Wójta należy 

m.in. wykonywanie budżetu, co oznacza, że jeżeli są obawy o prawidłowe wykonanie 

budżetu to przede wszystkim ze Skarbnikiem musi kierować tym, aby zachować zdolność do 

płynności finansowej i zdolność do realizowania zadań publicznych. Dlatego Wójt uznał, iż 

realizacja funduszy sołeckich nie jest zadaniem priorytetowym, a także nie było możliwości 

wydatkowania środków na integracje ze względu na stan epidemiologiczny.  

 

Ad. 27 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. 

 

Ad.28 porządku obrad  

Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXI 

sesji o godz. 15
10

.   

 

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 
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