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

14 PAŹDZIERNIKA 2020R. 

(SESJA ZWOŁANA NA WNIOSEK WÓJTA GMINY SANTOK) 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 

współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic 

aglomeracji Gorzów Wlkp. (projekt 1) 

4. Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy. 

 

Ad.1 porządku obrad  

Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.  

Przewodnicząca Rady Gminy dokonała otwarcia XXIV sesji o godz. 15
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 12 radnych, co stanowi quorum 

niezbędne do prowadzenia obrad rady gminy oraz podejmowania prawomocnych uchwał.  

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  

 

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.  

 

Rada Gminy w drodze głosowania  przyjęła porządek obrad. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad.3 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania 

przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Gorzów 

Wlkp. (projekt 1). 

 

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 zawarcia porozumienia 

międzygminnego dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania polegającego na 

wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Gorzów Wlkp. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXIV/226/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.4 porządku obrad  

Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXIV 

sesji o godz. 15
15

.   

 

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

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

 

 Protokolant              Przewodnicząca Rady Gminy  

  

Joanna Krystosik                    Renata Nowosad 
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