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

30 CZERWCA 2020R. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.  

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.  

4. Interpelacje i zapytania radnych.  

5. Raport o stanie gminy:  

a) debata z udziałem Radnych,  

b) debata z udziałem mieszkańców.  

6. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Santok wotum zaufania. (projekt 1)  

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2019 i udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy:  

a) wystąpienie Skarbnika Gminy,  

b) wystąpienie Wójta Gminy,  

c) opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu oraz wniosek w sprawie 

absolutorium dla Wójta,  

d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania i wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,  

e) dyskusja oraz podjęcie uchwał:  

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok, (projekt 2)  

- w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Santok z tytułu wykonania 

budżetu za 2019 rok (projekt 3)  

8. Stanowisko w sprawie informacji z realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa 

publicznego gminy, w tym ochrona przeciwpożarowa, działania Policji oraz  Obrony 

Cywilnej.  

9. Sprawozdanie z działalności FOPiDHZS za 2019r. sprawozdanie finansowe oraz bilans 

Fundacji. 

10. Uchwała w sprawie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest   

z terenu Gminy Santok na lata 2020–2032-aktualizacja”. (projekt 4) 

11. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.(projekt 5) 

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 XXII Sesji Rady Gminy Santok.  

 

Ad.1 porządku obrad  

Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.  

Przewodnicząca Rady Gminy dokonała otwarcia XXII 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.  



2 

 

Ponadto Przewodnicząca Rady poinformowała o obowiązku zachowania bezpiecznej 

odległości między uczestnikami posiedzenia, a także obowiązku zakładania maseczek w 

momencie przemieszczania się, podczas którego zmniejszona jest odległość.  

 

Ad.2 porządku obrad  

Ustalenie porządku obrad.  

 

Przewodnicząca Rady wniosła o wprowadzenie do porządku zmiany polegającej na zmianie 

kolejności pkt 8 w miejsce pkt 5. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zaproponowaną zmianę. 

Rada w drodze głosowania przyjęła zmianę. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Skarbnik w imieniu Wójta złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad uchwałę  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2020. 

 

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. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.  

4. Interpelacje i zapytania radnych.  

5. Stanowisko w sprawie informacji z realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa 

publicznego gminy, w tym ochrona przeciwpożarowa, działania Policji oraz  Obrony 

Cywilnej.  

6. Raport o stanie gminy:  

a) debata z udziałem Radnych,  

b) debata z udziałem mieszkańców.  

7. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Santok wotum zaufania. (projekt 1)  

8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2019 i udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy:  

a) wystąpienie Skarbnika Gminy,  

b) wystąpienie Wójta Gminy,  

c) opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu oraz wniosek w sprawie 

absolutorium dla Wójta,  

d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania i wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,  

e) dyskusja oraz podjęcie uchwał:  

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok, (projekt 2)  

- w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Santok z tytułu wykonania 

budżetu za 2019 rok (projekt 3)  



3 

 

9. Sprawozdanie z działalności FOPiDHZS za 2019r, sprawozdanie finansowe oraz bilans 
Fundacji. 

10. Uchwała w sprawie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest   
z terenu Gminy Santok na lata 2020–2032-aktualizacja”. (projekt 4) 

11. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.(projekt 5)  

12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2020. (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 XXII Sesji Rady Gminy Santok.  

 

Rada Gminy w drodze głosowania  przyjęła porządek obrad ze zmianami. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad.3 porządku obrad  

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.  

 

Wójt złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.  

 

Ad.4 porządku obrad  

Interpelacje i zapytania radnych. 

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

Rady wpłynęły następujące pisma: 

 zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez RIO w sprawie uchwały 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. 

 rozstrzygnięcie RIO w sprawie uchwały 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, 

gdzie kolegium oceniło, że Rada gminy ustalając w załączniku nr 4 do przedmiotowej 

uchwały wzór umowy, przekroczyła swoje kompetencje. 

 wniosek prokuratora o uchylenie wadliwego przepisu uchwał dotyczących statutów 

sołectw.   

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy studzienki należące do PWiK są 

czyszczone.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż grupa Radnych przygotowała inicjatywę 

uchwałodawczą  inicjującą wydatkowanie z budżetu gminy Santok kwoty 238 429 zł na 

remont sakralnych obiektów zabytkowych, której treść odczytała oraz złożyła pismo na ręce 

Przewodniczącej.  
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Ad. 5 porządku obrad 

Stanowisko w sprawie informacji z realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego 

gminy, w tym ochrona przeciwpożarowa, działania Policji oraz  Obrony Cywilnej.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do informacji. 

 

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

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Komendant Policji Fabian Rogala. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie informacji z realizacji zadań w zakresie 

bezpieczeństwa publicznego gminy, w tym ochrona przeciwpożarowa, działania Policji oraz  

Obrony Cywilnej.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst informacji stanowią załączniki do protokołu.  

 

Ad. 6 porządku obrad  

Raport o stanie gminy:  

a) debata z udziałem Radnych,  

b) debata z udziałem mieszkańców.  

 
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż Raport o Stanie Gminy został opublikowany  

w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z informacją, iż w debacie nad raportem o stanie 

gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Dodatkowo informacja dla mieszkańców 

została umieszczona na stronie internetowej Gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos 

mógł złożyć do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 

20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana 

została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są 

dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. 

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi  

o zwiększeniu tej liczby. Jednakże do Biura Rady nie wpłynęło żadne zgłoszenie. 

 

Raport o stanie gminy omówił Sekretarz oraz Wójt. 
 

W debacie z udziałem Radnych głos zabrali: 

Radny Tadeusz Boczula,  Radna Irena Furmańska, Radny Ireneusz Kutner,  Przewodnicząca 

Rady.  

 

Ad. 7 porządku obrad  

Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Santok wotum zaufania. (projekt 1)  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

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

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Santok wotum zaufania.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXII/215/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.8 porządku obrad  

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2019 i udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy: 

 

a) wystąpienie Skarbnika Gminy 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2019 przedstawił Skarbnik Gminy. 

 

b) wystąpienie Wójta Gminy 

 

Wójt oznajmił, iż chciałby się skupić na ostatnich wykresach i tabelach, ponieważ jeżeli 

chodzi o kwotę zadłużenia gminy to osiągnięto granice, której nie można już przekraczać. 

Gdyby kwotę długu odnieść do dochodów to wychodzi 44%, co nie jest aż tak złym 

wynikiem. Natomiast bardziej niepokojące jest to, że gmina żyje ponad stan, w tym sensie że 

jest więcej wydatkowanych środków na bieżące życie niż dochodów, co powoduje że jest 

coraz mniej środków na inwestycje, które w chwili obecnej mogą być realizowane tylko  

z kredytów, a to nie jest właściwa droga. Z jednej strony jest ogromna presja i oczekiwania 

społeczne na realizowanie inwestycji typu drogi, oświetlenie itp., z drugiej strony oczekuje się 

szerokiej oferty szkolnictwa. Wójt i Rada staje przed dylematem, na który trzeba będzie 

wspólnie odpowiedzieć. Wójt wyraził zdanie, iż należy zdecydowanie podejść do kwestii 

obniżenia wydatków bieżących, aby powstała większa rezerwa na dochodach bieżących 

własnych, ponieważ te dochody można również przeznaczać na inwestycje. Należy 

przygotować się do tego, że gmina będzie w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych 

(ZIT) i przy realizacji inwestycji musi posiadać udział własny. Wójt dodał, że w miesiącu 

sierpień bieżącego roku należy już podjąć intensywne rozmowy  

o oświacie. Oświata jest niedoszacowana, co oznacza, że gminy dostają za małe środki  

z budżetu państwa na jej utrzymanie. Utrzymanie bazy jest kosztem, który gmina jest w stanie 

udźwignąć, problemem natomiast zaczynają być płace. Funkcjonujące cztery szkoły na 

terenie gminy prawdopodobnie zostaną utrzymane, natomiast to, w jakim będą funkcjonowały 

kształcie, jest tematem do dyskusji. Należy podjąć działania w celu zwiększania źródeł 

dochodów i zmniejszenia wydatków własnych. Ważne jest planowanie przestrzenne  

i tworzenie nowych atrakcyjnych terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe. 

Wójt podziękował swoim współpracownikom za ciężką i owocną pracę oraz Radnym.  

 

c) opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu oraz wniosek w sprawie 

udzielenia absolutorium dla Wójta 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Katarzyna Szafrańska przedstawiła pozytywną 

opinię Komisji Rewizyjnej dotyczącą wykonania budżetu oraz wniosek w sprawie udzielenia 

absolutorium dla Wójta.  
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d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania i wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

 

Skarbnik przedłożył Radzie uchwałę nr 198/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 6 kwietnia 2020r. w sprawie: wydania opinii  

o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Santok za 2019 rok wraz i informacją o stanie 

mienia oraz uchwałę nr 367/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Zielonej Górze z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Santok dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi 

 

e) dyskusja oraz podjęcie uchwał: 

 

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. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radny Tadeusz Boczula, Radna Renata Szostak, Z-ca Wójta, Przewodnicząca Rady.   

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok. 

 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za 2019 rok. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXII/216/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Santok z tytułu 

wykonania budżetu za 2019 rok. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium 

dla Wójta Gminy Santok z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXII/217/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Wójt podziękował za udzielenie absolutorium. 

 

Przewodnicząca Rady w imieniu Radnych oraz pracownicy Urzędu Gminy złożyli Wójtowi 

gratulacje z okazji otrzymania absolutorium. 

 

Przewodnicząca ogłosiła przerwę (godz. 13
30

). Po przerwie (godz. 13
50

) kontynuowano 

posiedzenie zgodnie z porządkiem obrad. 
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Ad. 9, porządku obrad  

Sprawozdanie z działalności FOPiDHZS za 2019r. sprawozdanie finansowe oraz bilans 

Fundacji. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner poinformował,  

iż komisja dnia 22 czerwca 2020r. zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności FOPiDHZS 

za 2019r, sprawozdanie finansowe oraz bilans Fundacji. 

 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 
poinformował, iż komisja dnia 22 czerwca 2020r. zapoznała się ze sprawozdaniem  

z działalności FOPiDHZS za 2019r, sprawozdanie finansowe oraz bilans Fundacji. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Przewodnicząca Rady, Radny Tadeusz Boczula, Prezes Fundacji 

Stanisław Tokarski. 

 

Ad. 10 porządku obrad  

Uchwała w sprawie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest   

z terenu Gminy Santok na lata 2020–2032-aktualizacja”. (projekt 4) 

 

Uchwałę omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Kierownik RRG Bogumiła Popkowska, Radna Krystyna Rajczyk. 

 

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 „Programu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Santok na lata 2020–2032-

aktualizacja”. 
Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXII/218/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 11, porządku obrad  

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.(projekt 5) 

 

Uchwałę omówił Skarbnik. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

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

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radny Tadeusz Boczula, Skarbnik, Magdalena Rzeczycka-Więckowska. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego.  
Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXII/219/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 12, porządku obrad  

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2020. (projekt 6) 

 

Uchwałę omówił Skarbnik. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

 

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

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Skarbnik. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej gminy Santok na rok 2020. 
Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXII/220/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 13 porządku obrad  

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska poinformowała, iż w bieżącym tygodniu w siedzibie 

Urzędu odbyło się spotkanie z Panem, który ma przygotować ekspertyzę dotyczącą wód 

opadowych i deszczówki w Wawrowie. Ekspertyza ma wykazać niedrożność kanalizacji. 

Kratki umiejscowione w drogach powiatowych nie należą do gminy, a do powiatu dlatego 

 w tej sprawie gmina zwróci się do powiatu po dokonanej analizie. 

 

Radna Krystyna Rajczyk poinformowała, iż oczekuje odpowiedzi na pytania zadane  

w trakcie komisji dnia 25 maja. 

 

Wójt dodał, że studzienki kanalizacji burzowej są w administracji zarządcy drogi,  

a kanalizacji sanitarnej - PWiK. Natomiast odpowiedz na pytania zadane na komisji zostaną 

przygotowane i udzielone.  
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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 złożyła sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy w czasie od kiedy Przewodniczący 

rady pełni tę funkcje, ktoś z mieszkańców zgłosiła się w trakcie dyżuru. 

 

Przewodnicząca Rady udzieliła odpowiedzi, że nie. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner złożył sprawozdanie  

z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz  złożył 

sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 

Sołtys Sołectwa Ludzisławice Jolanta Nita zwróciła się z pytaniem, do kogo ma się 

kierować, aby zgłosić nieprawidłowości przy odbiorze śmieci, ponieważ firma nie zabiera 

wszystkich odpadów gabarytowych. 

 

Wójt poinformował, iż wszelkie nieprawidłowości powinny być zgłaszane do MG-6 na 

bieżąco, ale Urząd ze swoje strony również skontaktuje się z MG-6 w tej sprawie. 

 

Radna Mirosława Porańczyk oznajmiła, iż również doświadczyła sytuacji, że nie zabrano 

śmieci o dużym gabarycie. 

 

Ad.28 porządku obrad  

Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXII 

sesji o godz. 14
50

.   

 

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

