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

31 SIERPNIA 2020R. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXI i XXII Sesji Rady Gminy. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Uchwała w sprawie określenie średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej dla 

danego pojazdu na terenie gminy Santok w roku szkolnym 2020/2021 na potrzeby 

zawierania umów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu niepełnosprawnych 

dzieci i uczniów do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-

wychowawczego. (projekt 1) 

7. Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli  

w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze. (projekt 2) 

8. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 

schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi. (projekt 3) 

9. Uchwała w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. 

(projekt 4) 

10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok za rok 2020. (projekt 

5) 

11. Uchwała w sprawie dotacji celowych na remont zabytków sakralnych, wpisanych do 

ewidencji zabytków w Gminie Santok (projekt 6) 

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 XXIII Sesji Rady Gminy Santok. 

 

 

Ad.1 porządku obrad  

Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.  

Przewodnicząca Rady Gminy dokonała otwarcia XXIII sesji o godz. 10
15

, 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.  
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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 wycofanie z porządku obrad pkt 11 tj. „Uchwała w sprawie 

dotacji celowych na remont zabytków sakralnych, wpisanych do ewidencji zabytków  

w Gminie Santok (projekt 6)”. 

 

Przewodnicząca Rady odczytała oświadczenie Radnych Rady Gminy dotyczące dotacji 

celowych na remont zabytków sakralnych, wpisanych do ewidencji zabytków w Gminie 

Santok – treść oświadczenia stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Irena Furmańska złożyła wniosek o podtrzymanie w porządku obrad pkt 11 tj. 

„Uchwała w sprawie dotacji celowych na remont zabytków sakralnych, wpisanych do 

ewidencji zabytków w Gminie Santok (projekt 6)” oraz przedstawiła swoje stanowisko 

dotyczące wniosku Przewodniczącej o wycofanie ww. pkt z porządku posiedzenia – tekst 

wypowiedzi stanowi załącznik do protokołu.  

 

W dalszej dyskusji głos zabrali: 

Przewodnicząca Rady, Radny Ireneusz Kucner, Radny Zbigniew Łukasiewicz, Wójt, Radna 

Irena Furmańska. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wycofanie pkt 11 z porządku obrad. 

Rada w drodze głosowania przyjęła zmianę. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady wniosła o wprowadzenie do porządku obrad jako pkt 11 uchwałę  

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania przy 

realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Gorzów Wlkp. 

(projekt 7) 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zaproponowaną zmianę. 

 

Rada w drodze głosowania przyjęła zmianę. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Z-ca Wójta odniósł się do zmian wprowadzonych przez komisję w dniu 28.08.2020r. do 

projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli  

w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze (projekt 2) oraz poinformował, że jeżeli Radni podtrzymają wniosek  

o wprowadzenie zmian to uchwała musi zostać wycofana z porządku posiedzenia, ponieważ 

zmiany muszą zostać ponownie zaopiniowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.  
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W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Przewodnicząca Rady, Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska, 

Wójt, Radny Tadeusz Boczula, Z-ca Wójta  

 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska złożyła wniosek o wycofanie z porządku obrad 

projektu uchwały nr 2. 

 

Radny Tadeusz Boczula złożył wniosek o pozostawienie w porządku obrad projektu 

uchwały nr 2 w wersji, która była przedłożona na Komisję. 

 

Radna Irena Furmańska złożyła wniosek o wyartykułowanie zmian wniesionych przez 

Komisję i poddanie ich pod głosowanie.  

 

Przewodnicząca ogłosiła przerwę (godz. 11
10

). Po  przerwie (godz. 11
26

) kontynuowano 

obrady zgodnie z porządkiem sesji. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Radnego Tadeusza Boczuli. 

Rada w drodze głosowania nie uwzględniła wniosku. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXI i XXII Sesji Rady Gminy. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Uchwała w sprawie określenie średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej dla 

danego pojazdu na terenie gminy Santok w roku szkolnym 2020/2021 na potrzeby 

zawierania umów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu niepełnosprawnych 

dzieci i uczniów do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-

wychowawczego. (projekt 1) 

7. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z 

usługami opiekuńczymi. (projekt 3) 

8. Uchwała w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. 

(projekt 4) 

9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok za rok 2020. (projekt 

5) 

10. Uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 

współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic 

aglomeracji Gorzów Wlkp. 

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

12. Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących 

stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)   

i wolne wnioski.  



4 

 

13. Zamknięcie obrad XXIII 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 z XXI i XXII Sesji Rady Gminy. 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż Radna Irena Furmańska złożyła uwagi do 

protokołów w formie sms, jednakże nie jest to dopuszczalna forma przekazu, ponieważ 

zgodnie z §41 statutu Gminy Santok uwagi muszą zostać złożone pisemnie do dnia sesji, na 

której odbywa się ich przyjęcie. W dniu dzisiejszym Radna złożyła uwagi w ww. formie,  

w których oczekuje uzupełnienia wypowiedzi. Przewodnicząca odczytała treść uwag  

i poinformowała, że ta forma nie spełnia wymogów określonych w statucie, dlatego nie 

zostaną one załączone do protokołu.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż nie jest sekretarką Przewodniczącej Rady, a za 

sporządzenie protokołów odpowiada Wójt i podpis Przewodniczącej pod nimi jest 

nieuprawniony.  

 

Wójt odczytał §41 statutu i oznajmił, iż w uwagach do protokołu należy wyartykułować treść 

uzupełnienia, a Radna oczekuje opracowania i przygotowania poprawek, które mogą nie 

spełniać oczekiwań Radnej, dlatego w statucie zawarto taki zapis.  

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, że zapisy w statucie zostały opracowane przez 

Wójta po to, aby zniechęcić Radnych do składania uwag.  

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz oznajmił, iż dyskusja zmierza w złym kierunku, 

uszczypliwości są zbędne i Radni powinni się szanować nawzajem. 

 

Radny Ireneusz Kucner oznajmił, iż obecna sytuacja powtarza się na każdej sesji  

i zawnioskował o zamknięcie dyskusji. 

  

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

załącznik do protokołu. 

 

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

załącznik do protokołu. 

 

Ad.4 porządku obrad  

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

Wójt oraz Przewodnicząca Rady złożyli gratulacje i podziękowania Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Santoku Marcie Bobrowskiej z okazji 35 letniego stażu pracy.  

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Santoku Marcie Bobrowskiej złożyła podziękowania. 

 

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: 

 30 czerwca 2020r. wpłynęła interpelacja Radnej Ireny Furmańskiej, na którą 

otrzymała odpowiedz, której treść odczytała, 

 20 lipca 2020r. wpłynęła interpelacja Radnej Ireny Furmańskiej, na którą otrzymała 

odpowiedz. 

 12 sierpnia 2020r. mieszkanka gminy, która się nie podpisała w formie pisma wyraziła 

swoje niezadowolenia z działań podejmowanych przez OPS. Przewodnicząca Rady 

oznajmiła, że pomimo, tego że jest to anonim to prosi Wójta o wyjaśnienie sprawy  

i udzielenia odpowiedzi na następnej sesji.  

 Radni otrzymali pismo z Urzędu Miasta z prośbą o podjęcie uchwały w sprawie 

zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania przy realizacji 

zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Gorzów Wlkp., 

która jest przedmiotem dzisiejszych obrad. 

 

Wójt oznajmił, iż chciałby technicznie wyjaśnić różnicę pomiędzy pytaniem, a zapytaniem 

Radnego, ponieważ padają pytania w różnych sprawach, ale powinno się rozróżniać pytania 

od zapytań, ponieważ art.. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym mówi, iż w sprawach 

dotyczących gminy Radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Wójta, interpelacja 

dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy, interpelacja powinna zawierać krótkie 

przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikającego z niej 

pytanie. Zapytanie składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu 

uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się 

odpowiednio. Interpelacje i zapytania składa się na piśmie do Przewodniczącego Rady.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy Pan Gromadzki ma coś wspólnego  

z PKS i jaki był cel wizyty Wiceprezydenta Nowej Soli. 

 

Wójt poinformował, że Pan Gromadzki nie ma nic wspólnego z PKS-em, a Wiceprezydent 

Nowej Soli był we wszystkich gminach naszego powiatu, ponieważ jest członkiem Zarządu 

Zrzeszenia Gmin Lubuskich.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z następującymi pytaniami: 

 jakie zastosowano zabezpieczenia w szkołach przeciwko CIVID-19,  

 kto złożył wniosek o kontrole na budowie Sali gimnastycznej w  Janczewie, 

  Dyrektor szkoły w Lipkach wielkich chciał ustawić bramki, które mierzyłyby 

temperaturę każdego ucznia w Lipkach Wielkich, czy Wójt wyraził na to zgodę 

 i czy w pozostałych szkołach również będą.  

 co się stało z budową ul. Orzechowej, ponieważ wybrany został wykonawca i oddano 

plac budowy, po czym sprawa została zawieszona, 

  Radna poprosiła o wnioski komisji objazdowej, która była we wszystkich szkołach, 
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 Radna oznajmiła, iż zostały skierowane pisma do szkół o przekazanie oszczędności  

i w związku z tym zapytała, jakie to są kwoty i na co zostaną wydatkowane. 

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z następującymi pytaniami: 

 na jakim etapie jest projekt remontu sali w Płomykowie, 

 czy w harmonogramie napraw dróg jest ujęta droga na Brzezinkę, 

 czy przystanek obok sklepu w Gralewie będzie remontowany. 

 

Radny Marian Tomkiewicz zwrócił się z pytaniem, kiedy mieszkańcy ul. Czereśniowej 

otrzymają odpowiedź na pismo złożone 15 czerwca, dotyczące inwestycji polegającej na 

nałożeniu nakładki asfaltowej, a mianowicie chodzi o wniosek dotyczący pociągnięcia 

instalacji kanalizacyjnej, ponieważ do dnia dzisiejszego jej nie otrzymali. 

 

Ad. 6 porządku obrad 

Uchwała w sprawie określenie średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej dla danego 

pojazdu na terenie gminy Santok w roku szkolnym 2020/2021 na potrzeby zawierania umów 

w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci i uczniów do 

najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy 

wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. (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. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie określenie średniej ceny 

jednostki paliwa obowiązującej dla danego pojazdu na terenie gminy Santok w roku 

szkolnym 2020/2021 na potrzeby zawierania umów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów 

dowozu niepełnosprawnych dzieci i uczniów do najbliższego przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka 

rewalidacyjno-wychowawczego.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXIII/221/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 7 porządku obrad  

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla 

osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

(projekt 3) 

 

Uchwałę omówiła Kierownik OPS Anita Łukowiak. 
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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 szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla 

osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ze zmianami. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXIII/222/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca ogłosiła przerwę (godz. 13
00

). Po  przerwie (godz. 13
10

) kontynuowano 

obrady zgodnie z porządkiem sesji. 

 

Ad. 8 porządku obrad  

Uchwała w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. (projekt 

4) 

 

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 dopłat do ceny 

dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXIII/223/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.9 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok za rok 2020. (projekt 5) 

 

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. 
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W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Skarbnik. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Santok za rok 2020. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXIII/224/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Radny Tadeusz Boczula opuścił obrady (godz. 13
25

). 

 

Ad. 10 porządku obrad  

Uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania 

przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Gorzów 

Wlkp. 

 

Uchwałę omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska informując o autopoprawce w 

§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 zawarcia porozumienia 

międzygminnego dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania polegającego na 

wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Gorzów Wlkp. ze zmianą. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXIII/225/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 11 porządku obrad  

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

 

Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak poinformowała, iż procedury 

zabezpieczające przed COVID-19 są już wdrożone we wszystkich placówkach, ponieważ 25 

maja nastąpiła możliwość nauki stacjonarnej i już w tym momencie szkoły były 

przystosowane. Rozpoczęcie roku szkolnego odbędą się w klasach, gdzie dzieci zostaną 

zapoznane z procedurami. 

 

Z-ca Wójt poinformował, że pismo do dyrektorów szkół rzeczywiście zostało wysłane po 

czym je odczytał. Z-ca Wójta poinformował, iż zwrócone środki nie zostały wydatkowane, 

zostały zabezpieczone i będą przeznaczone na działania w sytuacjach kryzysowych 

związanych z epidemią.  

 



9 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, jak będzie wyglądała sytuacja w czasie 

pandemii dzieci niepełnosprawnych oraz czy dzieci będą dowożone autobusami. 

 

Wójt poinformował, iż kontrola na budowie sali w Janczewie została wszczęta z urzędu 

zgodnie z postanowieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wójt odniósł się 

również do pytania dotyczącego postawienia bramki mierzącej temperaturę w Lipkach 

Wielkich i wyraził zdanie, że 8 000 zł na bramkę to zdecydowanie za wysoka cena i poprosił 

dyrektora, aby to przemyślał i takiego wydatku nie realizował. Zakupując takie bramki do 

szkoły w Lipkach Wielkich należałoby również je zakupić w pozostałych placówkach.  

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska odniosła się do zapytania dotyczącego ul. 

Orzechowej i poinformowała, że plac budowy został przekazany, wyłoniono w postępowaniu 

przetargowym wykonawcę, jednakże przy zgłoszeniu do nadzoru budowlanego rozpoczęcia 

robót stwierdzono, że dokumentacja projektowa jest przygotowana niezgodnie z prawem 

drogowym, ponieważ brakowało kanału technologicznego. W związku z powyższym 

dokumentacja została cofnięta do projektanta, który ją poprawił i w oparciu o nową 

dokumentację starostwo przyjęło zgłoszenie.  

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 
przedstawił na prośbę Radnej Ireny Furmańskiej wnioski z wyjazdowej Komisji. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy komisja sprawdzała realizację zadań 

inwestycyjnych w placówkach oświatowych. 

 

 Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz udzielił 

odpowiedzi, że nie. 

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska odniosła się do zapytań Radnej Renaty Szostak  

i oznajmiła, że: 

 jest zabezpieczona pozycja w budżecie na wykonanie dokumentacji technicznej na 

sale wiejską i taki wydatek zostanie zrealizowany w III kwartale w bieżącego roku; 

 w harmonogramie równania dróg ujęte są jedynie drogi gminne, natomiast droga 

wymieniona przez Radną to droga powiatowa; 

 przystanek w Gralewie jest przystankiem znajdującym się przy drodze wojewódzkiej  

i nie stanowi własności gminnej,  

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska odniosła się do zapytań Radnego Mariana 

Tomkiewicza i oznajmiła, że ustaliła, iż faktycznie wpłynęło takie pismo, które zostało 

pozostawione bez odpowiedzi za co przeprasza, jednakże trafiło ono do pracownika, którzy 

już nie pracuje w Urzędzie i nie przekazał tej sprawy. Złożona jest dokumentacja projektowa 

dotycząca budowy ul. Czereśniowej, a także wniosek o dofinansowanie z funduszu dróg 

samorządowych na tę ulicę. Kanalizacja może zostać zrealizowana w ramach porozumienia  

z PWiK. 

 

Radny Marian Tomkiewicz zwrócił się z pytaniem, czy gmina będzie dążyć do zawarcia 

porozumienia z PWiK tak jak w przypadku ul. Makowej w Janczewie. 

 

Wójt oznajmił, iż jest to racjonalne rozumowanie, jednak należy ocenić koszty. Rozmowy 

będą prowadzone, jednak zależy jeszcze od formalnej oceny wniosku, ponieważ jeżeli 
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zostanie on zakwalifikowany to będzie można rozmawiać o wykonaniu kanalizacji przy 

ewentualnej nowelizacji umowy.  

 

Radny Marian Tomkiewicz zwrócił się z pytaniem, czy ul. Widokowa straciła już 

gwarancję, ponieważ rozeszła się na niej kostka ażurowa oraz czy ścieżka rowerowa w stronę 

Górek będzie pozostawiona sama sobie, czy gmina ma na nią inną wizję, ponieważ jest 

zaniedbana.  

 

Wójt poinformował, iż kostka się rozeszła, ale prawdopodobnie w wyniku osuwania gruntu. 

Natomiast wspomniana ścieżka rowerowa należy do powiatu, który jest powiadamiany  

o stanie ścieżki.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż była informowana o tym, że ul. Widokowa będzie 

naprawiana w ramach gwarancji i zapytała, czy to prawda. 

 

Wójt oznajmił, iż na postawione przez Radną Irenę Furmańską pytanie odpowie na piśmie. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, jak została rozstrzygnięta sprawa sali 

wiejskiej w Płomykowie, czy gmina zapłaciła karę czy zostało to rozstrzygnięte ugodowo. 

 

Wójt poinformował, iż gmina nie płaciła kary ponieważ nie było podstawy, poza tym to nie 

była kara tylko opłata legalizacyjna. Natomiast problem toczył się o decyzje ustalającą 

warunki zabudowy, ponieważ procedura była blokowana przez stronę. W chwili obecnej 

decyzja jest prawomocna, a następną może być pozwolenia na rozbiórkę i budowę, ale żeby 

to nastąpiło musi być zatwierdzona dokumentacja techniczna i projektowa. Organem 

prowadzącym był Wójt Kłodawy, dlatego gmina Santok nie miała żadnego wpływu na termin 

procedowania.  

 

Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak odniosła się do pytania Radnej Krystyny 

Rajczyk i poinformowała, iż dowóz dzieci niepełnosprawnych będzie realizowany jak 

dotychczas, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem Ministra nie musza one zakładać maseczek, 

a pojazdy są dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.  

 

Ad. 13 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. 

 

Wójt poinformował, iż wpłynęło do Rady Gminy pismo prokuratora, w którym zarzuca się 

statutom sołectw błąd polegający na tym, że jest zapis iż sołtys reprezentuje sołectwo na 

zewnątrz. Jest opinia Radcy Prawnego, który twierdzi, iż nie jest to błąd, a jeżeli prokurator 
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chce uchylić ten zapis to może to zrobić, ponieważ dla funkcjonowania statutu nie ma on 

dużego znaczenia. Wójt wyraził zdanie, iż nie ma sensu przeprowadzać konsultacji w 15 

sołectwach, a także zebrań wiejskich w celu zmian w statucie jednakże ostateczna decyzja 

będzie należała do Radnych.  

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że temat zostanie procedowany na Komisjach.  

 

Ad.14 porządku obrad  

Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXIII 

sesji o godz. 14
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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