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PROTOKÓŁ NR XXVII/2020 

Z XXVII SESJI RADY GMINY S A N T O K 

16 GRUDNIA  2020R. 

 

(Sesja odbyła się w trybie zdalnym ) 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXV oraz XXVI Sesji Rady Gminy. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Stanowisko w sprawie sprawozdania z realizacji zadania „Usuwanie, transport  

i utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Santok”, przeprowadzonego w ramach programu 

usuwania azbestu  i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Santok za okres 

2018-2019. 

7. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2021-2023. (projekt 1) 

8. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Santok na lata 2021-

2025. (projekt 2) 

9. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Gminy Santok nr II/4/2018 z dnia 29.11.2018r.  

w sprawie wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Santok. (projekt 3) 

10. Uchwała w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy 

zdrowotnej dla nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Gminę Santok oraz warunków i sposobu ich przyznawania. (projekt 4) 

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

w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze. (projekt 5) 

12. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości 

Wawrów. (projekt 6) 

13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ograniczonego 

nieruchomości położonej w miejscowości Santok. (projekt 7) 

14. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 

Lipki Małe. (projekt 8) 

15. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 

Janczewo. (projekt 9) 

16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług 

w zakresie publicznego transportu zbiorowego. (projekt 10) 

17. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Santok nr IV/34/2018 z dnia 

28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia położenia przystanków komunikacyjnych 

oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządcą 

jest Gmina Santok. (projekt 11) 

18. Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej 

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

drogowym drogi wojewódzkiej nr 158 w miejscowości Wawrów”. (projekt 12) 

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

13) 

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

2020-2038. (projekt 14) 

21. Uchwała w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli jednostki organizacyjnej 

Gminy Santok – Szkoły Podstawowej w Janczewie (projekt 15) 

22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

23. Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących 

stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)  i 

wolne wnioski.  

24. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Ad.1 porządku obrad  

Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.  

Przewodnicząca Rady Gminy dokonała otwarcia XXVII sesji o godz. 10
20

, 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, (głosowało za 

zmianą porządku 15 radnych, więc ilu ich było) 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.  

 

Radny Ireneusz Kucner zawnioskował o wykreślenie pkt 21 z porządku posiedzenia,  

z uwagi na to, iż temat został szeroko omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji i obie 

komisje wypracowały opinię negatywną. 

 

Radna Irena Furmańska złożyła wniosek o pozostawienie w porządku obrad pkt 21. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zmianę zaproponowaną przez Radnego 

Ireneusza Kucnera. 

Rada w drodze głosowania przyjęła zmianę 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – przeciw 

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 – wstrzymany 

9. Mirosława Porańczyk –za 

10. Krystyna Rajczyk – za 

11. Katarzyna Szafrańska – za 

12. Renata Szostak – za 

13. Magdalena Rzeczycka – Więckowska - przeciw 

14. Marian Tomkiewicz – za 

15. Tomasz Żarski – za 

 

Skarbnik zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad uchwałę w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie określania wysokości podatków od środków transportowych. 

  

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zaproponowaną zmianę. 

Rada w drodze głosowania przyjęła zmianę 

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 

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXV oraz XXVI Sesji Rady Gminy. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Stanowisko w sprawie sprawozdania z realizacji zadania „Usuwanie, transport  

i utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Santok”, przeprowadzonego w ramach programu 

usuwania azbestu  i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Santok za okres 

2018-2019. 
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7. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2021-2023. (projekt 1) 

8. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Santok na lata 2021-

2025. (projekt 2) 

9. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Gminy Santok nr II/4/2018 z dnia 29.11.2018r.  

w sprawie wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Santok. (projekt 3) 

10. Uchwała w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy 

zdrowotnej dla nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Gminę Santok oraz warunków i sposobu ich przyznawania. (projekt 4) 

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

w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze. (projekt 5) 

12. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości 

Wawrów. (projekt 6) 

13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ograniczonego 

nieruchomości położonej w miejscowości Santok. (projekt 7) 

14. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 

Lipki Małe. (projekt 8) 

15. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 

Janczewo. (projekt 9) 

16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług 

w zakresie publicznego transportu zbiorowego. (projekt 10) 

17. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Santok nr IV/34/2018 z dnia 

28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia położenia przystanków komunikacyjnych 

oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządcą 

jest Gmina Santok. (projekt 11) 

18. Uchwała w sprawie 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 12) 

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

13) 

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

2020-2038. (projekt 14) 

21. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie w sprawie  określania wysokości 

podatków od środków transportowych. 

22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

23. Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących 

stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)   

i wolne wnioski.  

24. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Rada Gminy w drodze głosowania  przyjęła porządek obrad. 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn – za 
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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 XXV oraz XXVI Sesji Rady Gminy. 

 

Przewodnicząca  Rady przed poddaniem pod głosowanie protokołów poinformowała, że 

Radna Irena Furmańska złożyła w formie pisemnej uwagi do protokołu nr XXV i XXVI, 

które nie spełniają wymogów określonych w §41 Statutu Gminy Santok w związku z czym 

nie zostały poddane pod głosowanie.  

 

Rada  w drodze głosowania przyjęła protokół z XXV 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 

 

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

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – przeciw 
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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.  

 

Ad.5 porządku obrad  

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż do Biura Rady interpelacje i zapytania nie 

wpłynęły. 

 

Radna Irena Furmańska poprosiła Wójta o więcej informacji dotyczących spotkań  

z Wojewodą i Starostą. 

 

Wójt poinformował, iż złożył na ręce Wojewody wniosek o wspólną organizację obchodów 

jubileuszowych, co zostało przyjęte z zainteresowaniem. Ponadto przedstawiona została 

informacja o budowie szkoły w Janczewie oraz o planach związanych z organizacją oświaty 

na terenie gminy, co Wojewoda skomentował jako racjonalne działanie.  

 

Z-ca Wójta poinformował, iż spotkanie ze Starostą było spotkaniem wprowadzającym do 

tematu , gdyż Gminy otrzymały wstępny projekt porozumienia, do którego mają się odnieść i 

w kolejnych spotkaniach będą ustalane szczegóły w tematyce związanej ze ściągalnością 

podatków z terenu gminy Santok.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż na ostatniej sesji złożyła dwa zapytania, na które nie 

otrzymała odpowiedzi w terminie i poprosiła o wskazanie przyczyny tego faktu. Radna 

dodała, że na sesji 25 listopada 2020r. poinformowała Radę o powziętej informacji dotyczącej 

zmiany miejsca zamieszkania Radnej Katarzyny Szafrańskiej i powiedziała, że sugerowałoby 

to nie spełnienie przez Radną wymogów zapisanych w kodeksie wyborczym. 9 grudnia 
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2020r. w godzinach rannych wobec upływu 14 dni, Radna wystosowała drogą elektroniczną 

monit do Przewodniczącej, po czym tego samego dnia otrzymała odpowiedz. Pomimo,  

iż Przewodniczący Rady nie jest organem w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym, 

organem takim jest Rada Gminy Santok – Przewodnicząca jednoosobowo oznajmiła  

w piśmie, iż „nie znajduje podstawy do wszczęcia procedury wygaszenia mandatu Radnej 

Katarzynie Szafrańskiej. Radna wyraziła zdanie, iż w jej ocenie nie został stwierdzony ponad 

wszelką możliwość fakt, że Radna Katarzyna Szafrańska posiada prawo wybieralności oraz 

wybierania. Z wyjaśnień Radnej Katarzyny Szafrańskiej złożonych do Rady 8 grudnia jasno 

wynika, że nie mieszka na stałe w gminie Santok. Nie zostało stwierdzone ponad wszelką 

wątpliwość wiele innych czynników mających wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie mandatu 

Radnej Katarzyny Szafrańskiej. Należy pamiętać, że na straży każdego obywatela RP stoją 

zapisy Konstytucji i tylko przejrzyste przesłanki powinny decydować o ingerencji 

 i wygaszeniu mandatu.  

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, jak ma przebiegać linia autobusowa do 

płomykowa.  

 

Radna Justyna Haliczyn zgłosiła dwie nieświecące lampy w Santoku oraz podziękowała za 

upominki od OPS. 

 

Radna Krystyna Rajczyk poprosiła o informacje o projektach złożonych w ramach pomocy 

dla popegeerowskich miejscowości tj. Wawrów i Gralewo. 

 

Radny Ireneusz Kucner poprosił aby zgłosić zły stan techniczny drogi przy wjeździe do 

Gralewa. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem dlaczego Przewodnicząca nie zapewnia 

jawnego głosowania wizji i fonii jednocześnie, która jest jedynym elementem gwarancji 

demokratycznego państwa prawa, przy tak prowadzonej sesji. Bez wizji i fonii radnego, który 

głosuje uchwały, wszystkie są nieważne. Na ten temat wypowiadały się już sądy w kraju. 

Drugie pytanie, dlaczego mieszkańcy pozbawieni zostali możliwości wypowiedzenia swojego 

zdania, pytań, zaznajomienia się ze stanowiskiem poszczególnych radnych na sesji  

i po trzecie ustawa, na którą powołuje się Radna daje tylko możliwość zdalnego prowadzenia 

sesji. Natomiast wszystkie procedury głosowania zapisane są w art. 11b ustawy  

o samorządzie gminnym i art.  61 ust. 5 konstytucji RP. Ponadto Radna zapytała, dlaczego 

Przewodnicząca nie odczytuje na sesji całego projektu uchwały przed głosowaniem. Sesja nie 

jest prowadzona tylko dla radnych. Sesję słuchają mieszkańcy, którzy chcą wiedzieć nad 

czym Radni głosują, dlatego Radna postawiła wniosek, aby Przewodnicząca zgodnie  

z przepisami nie czytała tylko tytułu uchwały, ale całą uchwałę, żeby wszyscy wiedzieli, za 

czym głosują radni i jak radni będący na wizji i fonii głosują. 

 

Radny Ireneusz Kucner odniósł się do wypowiedzi Radnej Ireny Furmańskiej i oznajmił, iż 

każde głosowanie odbywa się imiennie, jednak system nie zawsze nadąża przełączyć obraz.  
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Ponadto sesja jest transmitowana na żywo i każdy mieszkaniec może śledzić na bieżąco jej 

przebieg  

 

Ad.6 porządku obrad  

Stanowisko w sprawie sprawozdania z realizacji zadania „Usuwanie, transport  

i utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na 

terenie Gminy Santok”, przeprowadzonego w ramach programu usuwania azbestu   

i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Santok za okres 2018-2019. 

 

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 przedłożone sprawozdanie. 

Rada w drodze głosowania przyjęła sprawozdanie. 

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.7 porządku obrad  

Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-

2023. (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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W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 

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 XXVII/247/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.8 porządku obrad  

Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Santok na lata 2021-2025. 

(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. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

dla Gminy Santok na lata 2021-2025. 

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 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXVII/248/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.9 porządku obrad  

Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Gminy Santok nr II/4/2018 z dnia 29.11.2018r.  

w sprawie wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Santok. (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 zmieniającą uchwałę Rady Gminy 

Santok nr II/4/2018 z dnia 29.11.2018r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia oraz 

rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na 

terenie gminy Santok.  

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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Tekst jednolity uchwały nr XXVII/249/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad.10 porządku obrad  

Uchwała w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy 

zdrowotnej dla nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Santok oraz warunków i sposobu ich przyznawania. (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. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska. Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę  w sprawie określenia rodzajów 

świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zatrudnionych  

w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Santok oraz warunków i sposobu ich 

przyznawania.  

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 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXVII/250/2020 stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad.11 porządku obrad  

Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli  

w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze. (projekt 5) 

 

Uchwałę omówiła Przewodnicząca Rady informując o autopoprawce oraz wyjaśniając, 

dlaczego Radnym przedłożono dwa projekty uchwał.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Przewodnicząca Rady. 

 

Przewodnicząca Rady w pierwszej kolejności poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie 

ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego 

funduszu nagród nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze z autopoprawką. 

 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 - wstrzymany 

14. Marian Tomkiewicz – za 

15. Tomasz Żarski – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXVII/251/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż w związku z przyjęciem uchwały zgodnej  

z pierwszym projektem uchwały,  bezzasadne jest głosowanie nad drugą wersją projektu 

uchwały.  

 

Wiceprzewodniczący Rady w imieniu Przewodniczącej ogłosił przerwę z powodów 

technicznych  (godz. 12.00). Po przerwie (godz. 12.10) kontynuowano obrady zgodnie  

z porządkiem obrad. 

 

Ad.12 porządku obrad  

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości 

Wawrów. (projekt 6) 
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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, Główny Specjalista ds. Gospodarki Nieruchomościami Katarzyna 

Kokocińska.  

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości 

zabudowanej położonej 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 XXVII/252/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.13 porządku obrad  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ograniczonego 

nieruchomości położonej w miejscowości Santok. (projekt 7) 

 

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 wyrażenia zgody na zbycie  

w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Santok.  
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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 XXVII/253/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.14 porządku obrad  

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Lipki 

Małe. (projekt 8) 

 

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, Główny Specjalista ds. Gospodarki Nieruchomościami Katarzyna 

Kokocińska 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości 

niezabudowanej położonej w obrębie Lipki Małe. 

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 
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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 XXVII/254/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.15 porządku obrad  

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 

Janczewo. (projekt 9) 

 

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, Główny Specjalista ds. Gospodarki Nieruchomościami Katarzyna 

Kokocińska  

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości 

niezabudowanej położonej w obrębie 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 XXVII/255/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.16 porządku obrad  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego. (projekt 10) 

 

Uchwałę omówił Sekretarz. 

 

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, Sekretarz 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.  

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 XXVII/256/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.17 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Santok nr IV/34/2018 z dnia 28 grudnia 

2018 r. w sprawie określenia położenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków 
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i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Santok. 

(projekt 11) 

 

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 Rady 

Gminy Santok nr IV/34/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia położenia 

przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których 

właścicielem lub zarządcą jest Gmina Santok.  

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 XXVII/257/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.18 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 12) 

 

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, Kierownik RRG Bogumiła Popkowska. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę 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”. 

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 XXVII/258/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.19 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2020. (projekt 13) 

 

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: 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn – za 
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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 XXVII/259/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.20 porządku obrad  

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

2038. (projekt 14) 

 

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: 

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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Tekst jednolity uchwały nr XXVII/260/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.21 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie  określania wysokości podatków od środków 

transportowych. 

 

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. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie określania wysokości podatków od środków transportowych. 

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 – wstrzymany 

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 XXVII/261/2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.22 porządku obrad  

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.  

 

Wójt udzielił następujących odpowiedzi: 

 Informacja o nieświecących lampach zostanie zgłoszona do Enei; 
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 Droga 158 w Gralewie jest z fatalnym stanie i m.in. z tego powodu Wójt był z wizytą 

u Marszałka, podczas której wnosił o przyśpieszenie terminu realizacji modernizacji 

drogi 158 na odcinku od Santoka do Wawrowa, ponieważ zwłaszcza w Gralewie te 

prace powinny odbyć się jak najszybciej; 

 Wnioski na dofinansowanie dla miejscowości popegeerowskich dotyczyć mogą dwóch 

miejscowości na terenie gminy tj. Wawrów i Gralewo. Ponieważ gmina może się 

ubiegać maksymalnie o 5 000 000 zł dofinansowania na prace wykonywane  

w infrastrukturze takich miejscowości, gmina planuje złożenie dwóch wniosków  

po 2 500 000 zł dofinansowania na każdą z nich. Natomiast formalnie wnioski 

elektroniczne nie są jeszcze nieaktywne; 

 Wójt podziękował Radnym za podjęcie uchwały dotyczącej transportu publicznego; 

 Tablice z nazwami ulic powinien stawiać właściciel, ale do tej pory gmina robiła to we 

własnym zakresie i teraz również tak uczyni; 

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska udzieliła następujących odpowiedzi: 

 W tym roku gmina przystąpiła do realizacji zadań związanych z remontem, 

przebudową drogi Czereśniowej, enea dostała od gminy projekt dotyczący całości 

drogi, na której nie tylko są dwie nieświecące lampy, o których Radna Krystyna 

Rajczyk mówiła, ale również szereg innych lamp i w związku z tym enea zwróciła się 

do gminy o poprawienie warunków i norm przyłączenia wszystkich lamp, co jest 

aktualnie realizowane przez projektanta; 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy na drodze powiatowej w kierunku 

Czechowa, gdzie są wyznaczone przejścia dla pieszych, a przy nich słupy można by 

zamontować lampy.  

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska udzieliła odpowiedzi, że jeżeli jest to droga 

powiatowa to za infrastrukturę odpowiada zarządca drogi. Gmina zazwyczaj partycypuje  

w kosztach takich przedsięwzięć, jednak w dniu dzisiejszym nie można wypowiadać się za 

powiat.   

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy enea ma jakiś termin na usunięcie 

zgłoszonej awarii lampy.  

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska udzieliła odpowiedzi, że są takie terminy, ale one 

zazwyczaj nie są przestrzegane, ponieważ enea jest monopolistą, po czym Kierownik RRG 

przedstawiła terminy. Ponadto enea tłumaczy się sytuacją epidemiologiczną i związanym z 

nią brakiem odpowiedniej ilości pracowników.  

 

Wójt oznajmił, iż objazd który był robiony w miejscowościach gminnych dotyczył 

sprawdzenia faktycznych potrzeb na punkty oświetleniowe. Mieszkańcy często zgłaszali 

różne roszczenia, które po weryfikacji  nie miały faktycznego uzasadnienia. Ten objazd nie 
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oznaczał, że w ciągu najbliższych miesięcy wszystkie potrzebne punkty zostaną zrealizowane, 

ponieważ wymaga to często dodatkowych dokumentacji. Wójt wyraził zdanie, iż gmina nie 

jest źle doświetlona, a wykonany przegląd będzie wykorzystywany przy zlecaniu 

dodatkowych zadań związanych z modernizacją oświetlenia.  

 

Radna Krystyna Rajczyk poprosiła Wójta, aby obiecał jej, że oświetlenie przy przejściach 

dla pieszych zostaną wykonane. 

 

Wójt oznajmił, iż poprosi Starotę, aby uwzględniła uwagi dotyczące oświetlenia  zgłoszone 

przez Radną Krystynę Rajczyk.  

Radny Marian Tomkiewicz zwrócił się z pytaniem, czy projekt na dokończenie  

ul. Czereśniowej jest już realizowany i czy jest w nim uwzględniona instalacja kanalizacyjna.  

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska udzieliła odpowiedzi, że wybrany wykonawca miał 

wykonać projekt przebudowy wraz z oświetleniem i niezbędna infrastrukturą, aby gmina 

mogła złożyć w odpowiednim terminie wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych. Taka 

dokumentacja została złożona i nie jest tam przewidziana kanalizacja, ponieważ gmina doszła 

do wniosku, że jeżeli otrzyma dofinansowanie i będzie realizować to przedsięwzięcie to 

zostanie to wykonane tak jak na ul. Makowej tzn., że zostanie podpisane porozumienie  

z PWiK i umowa z wykonawcą zostanie rozszerzona o wykonanie projektu kanalizacji.  

 

Radna Krystyna Rajczyk poinformowała, że na ul. Czereśniowej nie ma tabliczki z nazwą  

poprosiła, aby przy zamawianiu zamówić dwie tabliczki, ponieważ jest jeszcze ul. 

Czereśniowa boczna.  

 

Przewodnicząca Rady przekazała następujące informacje: 

 Aktualnie koresponduje z Radną Magdaleną Rzeczycką-Więckowską, ponieważ 

Radna zwróciła się z pytaniem, na podstawie jakich przepisów wydana została kopia 

anonimu Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janczewie;  

 9 grudnia Radna Irena Furmańska otrzymała odpowiedź na zapytanie dotyczącej 

Radnej Katarzyny Szafrańskiej; 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż z oceny otrzymanego pisma wynika, że nie został 

stwierdzony ponad wszelką wątpliwość fakt, iż Radna Katarzyna Szafrańska nadal posiada 

prawo wybieralności oraz wybierania. Z wyjaśnienia Radnej Katarzyny Szafrańskiej jasno 

wynika, że nie mieszka na stałe w gminie Santok. Nie zostało stwierdzone ponad wszelką 

wątpliwość wiele innych  czynników mających wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie mandatu 

Radnej Katarzyny Szafrańskiej. Należy pamiętać, że na straży każdego obywatela RP stoją 

zapisy Konstytucji i tylko przejrzyste przesłanki powinny decydować o ingerencji 

 i wygaszeniu mandatu. Ponieważ Przewodnicząca Rady przypisała sobie niesłusznie 

kompetencje Rady, gdyż w tej sprawie decyzję powinna podjąć Rada i zamknęła temat, 

Radna w tej sytuacji zwróci się do Wojewody o stanowisko w tej sprawie, aby mieć pewność, 
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że Rada nie krzywdzi Radnej Katarzyny Szafrańskiej tym, że będzie narażona na 

stwierdzenia, że mandat jej się nie należy.  

 

Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż na poprzedniej sesji zobowiązała się do przygotowania 

informacji, ile uchwał Rady Gminy zostało uchylonych poprzez rozstrzygnięcia Wojewody  

i informuje, że od początku kadencji na 246 uchwał żadna nie została uchylona.  

 

Radna Irena Furmańska opuściła posiedzenie Rady o godz. 14.00. 

 

Radna Renata Szostak oznajmiła, iż wypowiedz Przewodniczącej Rady jest budująca i daje 

poczucie, że praca Radnych na sesjach i na komisjach ma sens. 

 

Radny Marian Tomkiewicz zwrócił się z prośbą, aby przewodnicząca na komisji wspólnej 

poruszyła temat o poziomie odnoszenia się do Radnych między sobą.  

 

Ad.23 porządku obrad  

Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących stałych 

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

 

Przedstawiciel Rady do spraw związanych z MG-6 Zbigniew Łukasiewicz przedstawił 

Radnym informacje z posiedzenia Zgromadzenia Związku MG-6.  

 

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 odniósł się do zarzutu, który był złożony w stosunku do Przewodniczącej, ponieważ 

czuje się odpowiedzialny również jako Wójt i wyraził zdanie, że sesje organizowane są jak 

najbardziej prawidłowo, w ramach prawnych i możliwościach organizacyjnych jakie są. Sesje 

mogą być prowadzone w dwojaki sposób. Mogą być robione w sposób zdalny, tak jak w tej 

chwili, ale również przepisy „covidowskie” dopuszczają, że mogą być przeprowadzone  

w sposób tradycyjny, czyli radni mogą przyjść, usiąść na sali i wspólnie obradować. Wszyscy 

radni jednogłośnie wybrali formę zdalną - wręcz na imienny wniosek niektórych radnych, 

więc trudno mieć oczekiwania i żądać tego, żeby organizować sesję w taki sposób, aby każdy 

mógł  przyjść i w niej uczestniczyć. Wszystkie projekty uchwał są publikowane na BIP razem 

z informacją o sesji, a więc informacja jest nie tylko dla radnych, ale dla każdego mieszkańca 

naszej gminy. Sesja jest cały czas relacjonowana i informacja o przebiegu głosowania jest 

podawana, a więc pełen dostęp do informacji, jak przebiega sesja jest w każdej chwili. Każdy 

może dopytać się indywidualnie - dzwoniąc, przychodząc do urzędu czy mailując  
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w sprawach, które go interesują. Wójt nie uważa, że  w jakikolwiek sposób ograniczony jest 

dostęp mieszkańców do pracy organu, jakim jest rada gminy. Formułowanie takich zarzutów 

jest nieprawdziwe, nieobiektywne, niesprawiedliwe i krzywdzące zarówno w stosunku do 

Przewodniczącej, jak i do pracowników urzędu, który tę sesję przygotowują. Wójt zdaję sobie 

sprawę z tego, że nie musi tego mówić radnym, ponieważ mają tę wiedzę, ale sesja jest 

transmitowana i do każdego mieszkańca, który niekoniecznie musi się orientować we 

wszystkich zawiłościach funkcjonowania samorządu, dochodzi informacja, że jest jedna 

jedyna osoba sprawiedliwa, a reszta to robi nie wiadomo co - tak nie jest. Wójt uważa, że dla 

większości Radnych jak i dla niego, najważniejszym zagadnieniem jest rozwiązywanie 

problemów dla gminy. Można się spierać, a wręcz należy, ponieważ dopiero pewien konflikt 

czy sprzeczność stanowisk wywołuje ruch, wywołuje marsz do przodu i rozwój  

w rozwiązywaniu problemów, ale tworzenie obstrukcji  „czyja racja jest bardziej prawdziwa, 

a czyja nie, czy też czy zgłaszanie uwag na 15 minut przed sesją do protokołu sesji nie jest  

w porządku.” Te kwestie uregulowane są w statucie – tak jak Przewodnicząca informowała  

i jeżeli ktokolwiek chce, ma takie życzenie, może złożyć swoje votum separatum w formie 

pisemnej i jest to dołączane do protokołu. Jest to honorowane, więc wszelkie prawa są 

zachowane. Wójt podziękował za pracę Radnych i dodał, że istotą pracy  nie jest  to, aby tłuc 

pianę tylko po to, żeby się spierać o rzeczy nieistotne dla mieszkańców, a w zasadzie 

wynikające tylko z chęci dogodzenia własnej satysfakcji i tego, żeby mieć swoją rację.  

Przewodnicząca Rady wyraziła swoje podziękowanie za wypowiedź Wójta  

Radny Ireneusz Kucner poinformował, iż w pełni zgadza się z wypowiedzią Wójta.  

Przewodnicząca Rady złożyła życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia,  

Ad.24 porządku obrad  

Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXVII 

sesji o godz. 14
25

.   

 

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

