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PROTOKÓŁ NR XXV/2020 

Z XXV SESJI RADY GMINY S A N T O K 

10 LISTOPADA  2020R. 

 

(Sesja odbyła się w trybie zdalnym) 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Informacja na temat analizy przedłożonych przez Radnych oświadczeń majątkowych. 

7. Stanowisko w sprawie informacji na temat działań Gminy Santok w zakresie ochrony 

zdrowia mieszkańców za rok 2019. 

8. Stanowisko w sprawie zakresu realizacji zadań inwestycyjnych planowanych na 

2020r. 

9. Stanowisko w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020r. 

10. Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na terenie 

Gminy Santok. (projekt 1) 

11. Uchwała w sprawie nawiązania partnerskich stosunków pomiędzy Gminą Santok 

a Gminą Rüdersdorf bei Berlin w Republice Federalnej Niemiec. (projekt 2) 

12. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w 

miejscowości Janczewo. (projekt 3) 

13. Uchwała w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Czechów. 

(projekt 4) 

14. Uchwała w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa 

wyspy spowalniającej ruch oraz przejścia dla pieszych w pasie drogowym drogi 

wojewódzkiej nr 158 w miejscowości Wawrów”. (projekt 5) 

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

6) 

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

2020-2038. (projekt 7) 

17. Stanowisko w sprawie wniosków prokuratora o zmianie w statutach sołectw. 

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 XXV Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Ad.1 porządku obrad  

Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.  

Przewodnicząca Rady Gminy dokonała otwarcia XXV sesji o godz. 10
10

, 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 
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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.  

 

Przewodnicząca Rady zawnioskowała o wykreślenie z porządku obrad pkt 17 z uwagi na 

jego bezprzedmiotowość, ponieważ do biura Rady wpłynęło pismo Prokuratora, w którym 

informuje, iż wycofuje wniosek o usunięcie wadliwych przepisów w statutach sołectw. 

 

Przewodnicząca Rady zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad uchwały  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowania wniosek o wycofanie punktu 17 z porządku 

obrad.  

Rada w drodze głosowania przyjęła wniosek. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn – za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Zbigniew Łukasiewicz – za 

7. Renata Nowosad – za 

8. Krystyna Podsiadło – za 

9. Mirosława Porańczyk –za 

10. Krystyna Rajczyk – za 

11. Katarzyna Szafrańska – za 

12. Renata Szostak – za 

13. Magdalena Rzeczycka – Więckowska – za 

14. Marian Tomkiewicz – za 

15. Tomasz Żarski – za 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. 

Rada w drodze głosowania przyjęła wniosek. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn – za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 
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6. Zbigniew Łukasiewicz – za 

7. Renata Nowosad – za 

8. Krystyna Podsiadło – za 

9. Mirosława Porańczyk –za 

10. Krystyna Rajczyk – za 

11. Katarzyna Szafrańska – za 

12. Renata Szostak – za 

13. Magdalena Rzeczycka – Więckowska - za 

14. Marian Tomkiewicz – za 

15. Tomasz Żarski – za 

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Informacja na temat analizy przedłożonych przez Radnych oświadczeń majątkowych. 

7. Stanowisko w sprawie informacji na temat działań Gminy Santok w zakresie ochrony 

zdrowia mieszkańców za rok 2019. 

8. Stanowisko w sprawie zakresu realizacji zadań inwestycyjnych planowanych na 

2020r. 

9. Stanowisko w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020r. 

10. Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na terenie 

Gminy Santok. (projekt 1) 

11. Uchwała w sprawie nawiązania partnerskich stosunków pomiędzy Gminą Santok 

a Gminą Rüdersdorf bei Berlin w Republice Federalnej Niemiec. (projekt 2) 

12. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych  

w miejscowości Janczewo. (projekt 3) 

13. Uchwała w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Czechów. 

(projekt 4) 

14. Uchwała w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa 

wyspy spowalniającej ruch oraz przejścia dla pieszych w pasie drogowym drogi 

wojewódzkiej nr 158 w miejscowości Wawrów”. (projekt 5) 

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

6) 

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

2020-2038. (projekt 7) 

17. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. 

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 XXV Sesji Rady Gminy Santok. 
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Rada Gminy w drodze głosowania  przyjęła porządek obrad. 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn – za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Zbigniew Łukasiewicz – za 

7. Renata Nowosad – za 

8. Krystyna Podsiadło – za 

9. Mirosława Porańczyk –za 

10. Krystyna Rajczyk – za 

11. Katarzyna Szafrańska – za 

12. Renata Szostak – za 

13. Magdalena Rzeczycka – Więckowska – za 

14. Marian Tomkiewicz – za 

15. Tomasz Żarski – za 

 

Ad.3 porządku obrad  

Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska. 

 

Rada  w drodze głosowania przyjęła protokół z XXIII Sesji Rady Gminy. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – przeciw 

3. Justyna Haliczyn – za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Zbigniew Łukasiewicz – za 

7. Renata Nowosad – za 

8. Krystyna Podsiadło – za 

9. Mirosława Porańczyk –za 

10. Krystyna Rajczyk – za 

11. Katarzyna Szafrańska – za 

12. Renata Szostak – za 

13. Magdalena Rzeczycka – Więckowska - za 

14. Marian Tomkiewicz – za 

15. Tomasz Żarski – za 

 

Ad.4 porządku obrad  

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

 

Wójt złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.  
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Ad.5 porządku obrad  

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż do Biura Rady wpłynęły następujące pisma: 

 10 września – wpłynął wniosek Radnej Ireny Furmańskiej na który udzielono 

odpowiedzi 21 września. 

 18 września – Rada Rodziców Przedszkola w Lipkach Wielkich zwróciła się 

wnioskiem o wstrzymanie i odroczenie wspólnego posiedzenia komisji, co zostało 

spełnione, a odpowiedzi udzielono w dwóch częściach, pierwszą  21 września, drugą 

31 października. 

 8 października – wpłynęła analiza oświadczeń majątkowych Naczelnika Urzędu 

Skarbowego osób funkcyjnych oraz Radnych. 

 14 października Radna Irena Furmańska wniosła o uzupełnienie odpowiedzi na 

interpelację z dnia 16 lipca, odpowiedź otrzymała 3 listopada. 

 13 października wpłynęło do wiadomości pismo Inspekcji Weterynaryjnej. 

 21 października wpłynęła skarga na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipkach 

Wielkich, która została przekazana do Komisji skarg Wniosków i Petycji. 

 2 listopada wpłynęło pismo podpisane przez rodziców i opiekunów osób 

niepełnosprawnych dot. sprawy przeniesienia siedziby ŚDS. 

 2 listopada wpłynęła informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2019/2020. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się do Wójta w sprawie ul. Widokowej i poprosiła  

o wnioski komisji, która przeprowadziła oględziny ul. Widokowej. Ponadto zwróciła się do 

Przewodniczącej informując, iż „sygnalizowała Pani temat mojej interpelacji dotyczący 

różnicy dzieci i młodzieży, którzy są w szkołach w gminie Santok, a informacji jakie 

uzyskałam z Urzędu statystycznego i jest różnica 280 dzieci. Zwykłe matematyczne działanie 

daje nam informację, że kwota ponad 1 000 225 zł jest uszczuplona z budżetu gminy, 

ponieważ mimo dwukrotnych pisemnych interpelacji w tej sprawie, nie otrzymałam 

odpowiedzi.” Radna jestem zbulwersowana stanowiskiem Przewodniczącej w tej sprawie, 

ponieważ ma ona bardzo dobre narzędzia żeby wyegzekwować odpowiedź Wójta. Radna 

podejrzewa, że nie sam Wójt w tym wszystkim uczestniczył, ale jego Zastępca, który 

odpowiada za ten odcinek pracy i Pani Kierownik CUW. Radna  przypomina, że nowelizacja 

ustawy o samorządzie gminnym nadaje Przewodniczącej dodatkowe uprawnienia w związku 

z realizacją swoich obowiązków i może  wydawać polecenia służbowe pracownikom gminy, 

żeby realizować zadania, które radni realizują na sesji, czy w komisjach, czy właśnie też 

poprzez zapytania. Przewodnicząca nie chce z tego korzystać, a w świetle praw, które będą 

niedługo omawiane łącznie z informacją o stanie oświaty w gminie -  o tym, że Wójt planuje 

przenieść przedszkole do budynku szkoły podstawowej, ta informacja, ta różnica, wyjaśnienie 

tej różnicy jest bardzo istotne. Istotna jest dlatego, że jest uszczuplony budżet gminy. Radna 

chciałaby wiedzieć, gdzie się podziały te dzieci, które mieszkają na terenie gminy Santok 

według Urzędu Statystycznego, a nie jest realizowany obowiązek szkolny w tej gminie. 
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Dlaczego tak się dzieje. Radna  ponownie zwraca się do Przewodniczącej w ten sposób, aby 

odesłała odpowiedź na interpelację z dnia 16 lipca, ponieważ ona jest istotna. Radna 

oznajmiła, iż ma jeszcze temat, który dotarł do niej przez osoby trzecie, a mianowicie  w lipcu 

tego roku Przewodnicząca  przekazała Radnym pismo wprawdzie niepodpisane, ale 

przekazano radnym, że będą informowani o realizacji tego wniosku osoby, która nie chciała 

się ujawnić, dotyczące zarzutów odnośnie OPS i tej informacji radni nie otrzymali. Radna 

dodała, że na stronie internetowej gminy Santok jest odpowiedź udzielona przez Wójta   

w sprawie istnienia opracowanego plany ochrony środowiska na lata 2020-2023, podobno jest 

taka uchwała, która zatwierdziła ten plan, proszę o podanie, gdzie to można znaleźć, bo ja 

takiej uchwały nie znalazłam, a to była odpowiedź do mieszkańca gminy, który zadał pytanie 

Wójtowi.  

Wójt oznajmił, iż na  ul. Widokowej był projektant, inspektor nadzoru, wykonawca, 

Kierownik RRG i Wójt, celem spotkania było ustalenie przyczyn uszkodzenia drogi. Patrząc 

na ukształtowanie terenu trudno jest wprowadzić elementy budowlane zabezpieczające 

osuwanie się bez wchodzenia na tereny działek prywatnych, ponieważ droga jest wąska -

uznano ze najlepszym rozwiązaniem jest wbicie larsenu. Niestety nie ma jeszcze wszystkich 

danych techniczny, jak te pracy miałyby przebiegać i jakie będą koszty. Wójt odniósł się 

także do tematu związanego z interpelacja Radnej i poinformował, że gmina jest podzielona 

na obwody szkolne, a rodzic nie ma obowiązku zapisywania dziecka do przypisanego obwodu 

szkolnego. Rodzic może swobodnie decydować, w której szkole chce umieścić dziecko. 

Dołożenie do każdej klasy kilkoro dzieci nie zwiększając przy tym oddziałów w tej szkole 

ewidentnie poprawia sytuacje ekonomiczną placówki. Dlatego systematycznie realizowana są 

działania poprawy warunków w szkole np. poprzez budowę sali sportowej w Janczewie. 

Najwięcej dzieci ucieka z miejscowości Wawrów, Janczewo, Gralewo i Czechów. Do 

niedawna było podpisane porozumienie z miastem Gorzów Wlkp., gdzie jeszcze dopłacano 

do przewozu dzieci do szkół na terenie Gorzowa, które zostało wypowiedziane. Należy 

podjąć działania w celu zatrzymania dzieci, ale należy mieć na uwadze fakt, iż szkoła  

w Janczewie oraz w Wawrowie jest przepełniona, dlatego należy albo rozbudować szkołę  

w Janczewie, albo zorganizować transport do szkoły w Santoku lub do Lipek Wielkich. Rolą 

gminy  jest stworzenie odpowiedniej bazy, ale w tym miejscu, gdzie jest potrzebna.  

 

Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż ze swojej strony w ramach nadanych kompetencji 

odpowie na pytanie pisemnie.  

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż podpowie Przewodniczącej, że to o czym mówiła i na 

czym się opierała jest w ustawie z 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw  

w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania  

i kontrolowania niektórych organów publicznych”. 

 

Radna Krystyna Podsiadło  zwróciła się z zapytaniem, czy są informacje z powiatu na temat 

budowy pasa pieszo-rowerowego w Janczewie.  
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Radna Irena Kucharska zwróciła się z pytaniem, czy przy okazji budowy drogi będą 

robione wjazdy do posesji i do remizy. 

 

Ad.6 porządku obrad  

Informacja na temat analizy przedłożonych przez Radnych oświadczeń majątkowych. 

 

Przewodnicząca Rady przedłożyła informację na temat analizy przedłożonych przez 

Radnych oświadczeń majątkowych. 

 

Ad.7 porządku obrad  

Stanowisko w sprawie informacji na temat działań Gminy Santok w zakresie ochrony 

zdrowia mieszkańców za rok 2019. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Z-ca Wójta 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożona informację na temat działań 

Gminy Santok w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców za rok 2019. 

Rada w drodze głosowania pozytywnie zaopiniowała przedłożone sprawozdanie. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – wstrzymany 

3. Justyna Haliczyn – za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Zbigniew Łukasiewicz – za 

7. Renata Nowosad – za 

8. Krystyna Podsiadło – za 

9. Mirosława Porańczyk –za 

10. Krystyna Rajczyk – za 

11. Katarzyna Szafrańska – za 

12. Renata Szostak – za 

13. Magdalena Rzeczycka – Więckowska - za 

14. Marian Tomkiewicz – za 

15. Tomasz Żarski – za 

 

Ad.8 porządku obrad  

Stanowisko w sprawie zakresu realizacji zadań inwestycyjnych planowanych na 2020r. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do przedłożonej informacji. 

 

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

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożona informację z zakresu realizacji 

zadań inwestycyjnych planowanych na 2020r. 
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Rada w drodze głosowania pozytywnie zaopiniowała przedłożoną informację. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn – za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Zbigniew Łukasiewicz – za 

7. Renata Nowosad – za 

8. Krystyna Podsiadło – za 

9. Mirosława Porańczyk –za 

10. Krystyna Rajczyk – za 

11. Katarzyna Szafrańska – za 

12. Renata Szostak – za 

13. Magdalena Rzeczycka – Więckowska - za 

14. Marian Tomkiewicz – za 

15. Tomasz Żarski – za 

 

Ad.9 porządku obrad  

Stanowisko w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020r. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do przedłożonej informacji. 

 

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

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożona informację o przebiegu 

wykonania budżetu za I półrocze 2020r. 

Rada w drodze głosowania pozytywnie zaopiniowała przedłożoną informację. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn – za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Zbigniew Łukasiewicz – za 

7. Renata Nowosad – za 

8. Krystyna Podsiadło – za 

9. Mirosława Porańczyk –za 

10. Krystyna Rajczyk – za 

11. Katarzyna Szafrańska – za 

12. Renata Szostak – za 

13. Magdalena Rzeczycka – Więckowska - za 

14. Marian Tomkiewicz – za 

15. Tomasz Żarski – za 
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Ad.10 porządku obrad  

Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na terenie 

Gminy Santok. (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. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania na terenie Gminy Santok. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – wstrzymany 

3. Justyna Haliczyn – za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Zbigniew Łukasiewicz – za 

7. Renata Nowosad – za 

8. Krystyna Podsiadło – za 

9. Mirosława Porańczyk –za 

10. Krystyna Rajczyk – za 

11. Katarzyna Szafrańska – za 

12. Renata Szostak – za 

13. Magdalena Rzeczycka – Więckowska - za 

14. Marian Tomkiewicz – za 

15. Tomasz Żarski – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXV/227/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.11 porządku obrad  

Uchwała w sprawie nawiązania partnerskich stosunków pomiędzy Gminą Santok a Gminą 

Rüdersdorf bei Berlin w Republice Federalnej Niemiec. (projekt 2) 

 

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. 

 



10 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie nawiązania partnerskich 

stosunków pomiędzy Gminą Santok a Gminą Rüdersdorf bei Berlin w Republice Federalnej 

Niemiec. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn – za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Zbigniew Łukasiewicz – za 

7. Renata Nowosad – za 

8. Krystyna Podsiadło – za 

9. Mirosława Porańczyk –za 

10. Krystyna Rajczyk – za 

11. Katarzyna Szafrańska – za 

12. Renata Szostak – za 

13. Magdalena Rzeczycka – Więckowska - za 

14. Marian Tomkiewicz – za 

15. Tomasz Żarski – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXV/228/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.12 porządku obrad  

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości 

Janczewo. (projekt 3) 

 

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 sprzedaży nieruchomości 

niezabudowanych położonych w miejscowości Janczewo. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn – za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Zbigniew Łukasiewicz – za 

7. Renata Nowosad – za 

8. Krystyna Podsiadło – za 

9. Mirosława Porańczyk –za 

10. Krystyna Rajczyk – za 

11. Katarzyna Szafrańska – za 

12. Renata Szostak – za 

13. Magdalena Rzeczycka – Więckowska – za 

14. Marian Tomkiewicz – za 
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15. Tomasz Żarski – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXV/229/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.13 porządku obrad  

Uchwała w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Czechów. (projekt 4) 

 

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 sprzedaży lokalu 

mieszkalnego w miejscowości Czechów. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn – za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Zbigniew Łukasiewicz – za 

7. Renata Nowosad – za 

8. Krystyna Podsiadło – za 

9. Mirosława Porańczyk –za 

10. Krystyna Rajczyk – za 

11. Katarzyna Szafrańska – za 

12. Renata Szostak – za 

13. Magdalena Rzeczycka – Więckowska - za 

14. Marian Tomkiewicz – za 

15. Tomasz Żarski – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXV/230/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.14 porządku obrad  

Uchwała w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

dla Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wyspy 

spowalniającej ruch oraz przejścia dla pieszych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 

158 w miejscowości Wawrów”. (projekt 5) 

 

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 woli 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na 
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dofinansowanie zadania pn. „Budowa wyspy spowalniającej ruch oraz przejścia dla pieszych 

w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 158 w miejscowości Wawrów”. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn – za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Zbigniew Łukasiewicz – za 

7. Renata Nowosad – za 

8. Krystyna Podsiadło – za 

9. Mirosława Porańczyk –za 

10. Krystyna Rajczyk – za 

11. Katarzyna Szafrańska – za 

12. Renata Szostak – za 

13. Magdalena Rzeczycka – Więckowska - za 

14. Marian Tomkiewicz – za 

15. Tomasz Żarski – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXV/231/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.15 porządku obrad  

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

 

Skarbnik omówił przedłożoną uchwałę wskazując zmiany jakie zostały wprowadzone  

w projekcie uchwały. 

 

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 ze zmianami. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn – za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Zbigniew Łukasiewicz – za 

7. Renata Nowosad – za 

8. Krystyna Podsiadło – za 

9. Mirosława Porańczyk –za 

10. Krystyna Rajczyk – za 
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11. Katarzyna Szafrańska – za 

12. Renata Szostak – za 

13. Magdalena Rzeczycka – Więckowska - za 

14. Marian Tomkiewicz – za 

15. Tomasz Żarski – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXV/232/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.16 porządku obrad  

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

2038. (projekt 7) 

 

Skarbnik omówił przedłożoną uchwałę wskazując zmiany jakie zostały wprowadzone  

w projekcie uchwały. 

 

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, Wójt, Magdalena Rzeczycka-Więckowska. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2020-2038 ze zmianą. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – wstrzymany 

3. Justyna Haliczyn – za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Zbigniew Łukasiewicz – za 

7. Renata Nowosad – za 

8. Krystyna Podsiadło – za 

9. Mirosława Porańczyk –za 

10. Krystyna Rajczyk – za 

11. Katarzyna Szafrańska – za 

12. Renata Szostak – za 

13. Magdalena Rzeczycka – Więckowska - za 

14. Marian Tomkiewicz – za 

15. Tomasz Żarski – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXV/233/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.17 porządku obrad  

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. 

 

Uchwałę omówił Wójt. 
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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. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Wójt, Radny Ireneusz Kucner. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn – za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Zbigniew Łukasiewicz – za 

7. Renata Nowosad – za 

8. Krystyna Podsiadło – za 

9. Mirosława Porańczyk –za 

10. Krystyna Rajczyk – za 

11. Katarzyna Szafrańska – za 

12. Renata Szostak – za 

13. Magdalena Rzeczycka – Więckowska - za 

14. Marian Tomkiewicz – za 

15. Tomasz Żarski – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXV/234/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.18 porządku obrad  

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

 

Wójt poinformował, iż zaplanowano w budżecie 250 tys. zł na działania prowadzone 

wspólnie z powiatem w zakresie opracowania dokumentacji technicznych w miejscowości 

Janczewo. Od Pana Tokarczuka otrzymano informacje, że powiat na ten cel przewiduje 

określone środki. Ponadto Wójt poprosił Kierownik RRG Bogumiłę Popkowską o udzielenie 

informacji na dotyczącej zwiększenia zakresu robót przy sali sportowej w Janczewie.  

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska oznajmiła, że jeżeli chodzi o budowę ul. Szkolnej to 

w tym tygodniu przekazano plac budowy, została podpisana umowa z wykonawcą.  

W zakresie robót budowlanych są przewidziane zjazdy indywidualne do posesji 

mieszkańców. Ponadto poinformowała, że zwiększenie robót budowlanych w zakresie 

budowy sali gimnastycznej dotyczy posadowienia głębokości budynku, ponieważ  od strony 

boiska za płytko był posadowiony budynek, co w przyszłości mogłoby spowodować jego 

przymarzanie. Natomiast drugi protokół konieczności dotyczył posadowienia kanalizacji 
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sanitarnej, ponieważ przy wykonywaniu sanitarnej instalacji stwierdzono, że rury są zbyt 

nisko posadowione, co również może powodować przymarzanie rur. W związku z tym 

należało podjąć działania w celu zabezpieczeniu  rur, zmieniono także rodzaj okładziny 

ściennej. Te zmiany dotyczą również dodatkowego wyposażenia, jak tablice wyświetlające 

wyniki, a także kosze do gry w koszykówkę. 

 

Sekretarz poinformował, że  plan ochrony środowiska znajduje się w BIP jednakże jest to 

projekt, który został poddany konsultacjom,  dokument zostanie przedstawiony radnym wraz  

ze studium. 

 

Kierownik OPS Anita Łukowiak odniosła się do anonimu, który wpłynął do Rady  

i poinformowała, iż kolonia była adresowana do dzieci  z gminy Santok, przy czym 

pierwszeństwo miały dzieci, których rodzice korzystają z pomocy OPS. Ze względu na 

pandemię był problem z rekrutacją 20 dzieci. Koszt który pokrywali rodzice to 150 zł, a reszta 

została pokryta z Funduszu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Wszystkie dzieci były z terenu gminy. W tym samym piśmie był zarzut, co do 

przekazywanych szczoteczek do zębów, ponieważ były one bez opakowania, było tak z tego 

względu, że zakupione szczoteczki były w zbiorczych paczkach, jednakże biorąc pod uwagę 

fakt, iż wszystkie nowe szczoteczki należy dezynfekować OPS założył, że nie będzie to 

stanowiło problemu.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmia, iż do Rady Gminy wpłynęło pismo podpisane 

nauczyciele Szkoły Podstawowej w Janczewie, które zaniepokoiło  Radną, ponieważ tam 

opisane są sytuacje związane z dziećmi, ale również podano nazwiska osób, które w jakiś 

sposób są związane z tym opisem i w związku z tym Radna zwróciła się z pytaniem do 

Przewodniczącej, jakie rozwiązanie zaproponuje Radnym na załatwienie tego pisma. 

Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż jest po konsultacji z Panią Mecenas i Radni powinni 

otrzymać ten dokument, jednak wyłącznie do wiadomości. Pismo z uwagi na to, iż jest 

anonimem pozostawia się bez rozpatrzenia zgodnie z rozporządzeniem  Rady Ministrów  

z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg  

i wniosków.  

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż dostrzega pewną sprzeczność, ponieważ anonim, 

który wpłynął i dotyczył skargi na Kierownika OPS został skierowany do dalszego 

procedowania natomiast przedmiotowy anonim pozostawia się bez rozpatrzenia.  

Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż popełniła błąd kierując anonim dotyczący działalności 

OPS do dalszego procedowania.  

Ad.19 porządku obrad  

Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących stałych 

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

 

Przewodnicząca Rady złożyła sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. 
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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.20 porządku obrad  

Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXV 

sesji o godz. 13
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

