
1 

 

PROTOKÓŁ NR XXIX/2021 

Z XXIX SESJI RADY GMINY S A N T O K 

3 LUTEGO  2021R. 

(Sesja odbyła się w trybie zdalnym) 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Przyjęcie protokołu z XXVII i XXVIII Sesji. 

6. Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Katarzyny Szafrańskiej/ 

stwierdzenia braku przesłanek do wygaszenia mandatu radnej Katarzyny Szafrańskiej. 

(projekt 1.1, projekt 1.2) 

7. Stanowisko do pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z dnia 

21.01.2021r. 

8. Stanowisko do pisma dr Tomasza Aniśko Posła na sejm Rzeczypospolitej Polskiej  

z dnia 18.12.2020r.  

9. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Santok. (projekt 2) 

10. Uchwała w przedmiocie zmiany uchwały nr XXVIII/205/16 Rady Gminy Santok  

z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Santok. 

(projekt 3) 

11. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo. (projekt 4) 

12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok w miejscowościach Janczewo 

 i Gralewo. (projekt 5) 

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

celowej dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie 

chodnika wzdłuż drogi nr 1405F na odc. od Janczewa (Kolonia) w kierunku Zdroiska 

I etap w miejscowości Janczewo”.  (projekt 6) 

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

celowej dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie 

odwodnienia drogi nr 1405F w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 158  

w miejscowości Janczewo”. (projekt 7) 

15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2021.  (projekt 

8) 

16. Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Gminnego Przedszkola w Lipkach 

Wielkich poprzez zmianę jego siedziby.  (projekt 9) 

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

18. Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących 

stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)  

 i wolne wnioski.  

19. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Przed rozpoczęciem obrad Rada Gminy Santok minutą ciszy uczciła pamięć zmarłego  

w dniu 20 stycznia 2021r. Tadeusza Horbacza – sprawującego funkcję  Wójta Gminy 

Santok w lata 1990-1998. 

.  
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Ad.1 porządku obrad  

Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.  

Przewodnicząca Rady Gminy dokonała otwarcia XXIX  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 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań. Ustawowy skład rady wynosi 15 

radnych. Przewodnicząca stwierdziła, że w sesji uczestniczy 13 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.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner zaproponował zmianę  

w porządku posiedzenia polegająca na: 

1. zamianie pkt 7 w obecnym brzmieniu na: uchwała w sprawie uzgodnienia projektu 

uchwały sejmiku województwa lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu 

o nazwie puszcza gorzowska,  

2. wykreśleniu z porządku obrad pkt 8 z uwagi na to, iż na wspólnym posiedzeniu 

komisji stałych, obie komisje wyraziły negatywną opinię do wniosku, 

3. wprowadzeniu do porządku posiedzenia uchwały w sprawie dopłat do ceny 

dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Przewodniczącego Komisji Budżetu 

i Gospodarki Ireneusza Kucnera o wykreślenie pkt 8 z porządku obrad. 

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 – przeciw 

8. Mirosława Porańczyk –za 

9. Krystyna Rajczyk – za 

10. Katarzyna Szafrańska – za 

11. Renata Szostak – za 

12. Magdalena Rzeczycka – Więckowska - za 
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13. Marian Tomkiewicz – za 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad uchwały 

w sprawie  dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.  

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. Mirosława Porańczyk –za 

9. Krystyna Rajczyk – za 

10. Katarzyna Szafrańska – za 

11. Renata Szostak – za 

12. Magdalena Rzeczycka – Więckowska - za 

13. Marian Tomkiewicz – za 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad zmiany  

w pkt 7 zgodnie z wnioskiem Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusza 

Kucnera.   

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. Mirosława Porańczyk –za 

9. Krystyna Rajczyk – za 

10. Katarzyna Szafrańska – za 

11. Renata Szostak – za 

12. Magdalena Rzeczycka – Więckowska - za 

13. Marian Tomkiewicz – za 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 
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5. Przyjęcie protokołu z XXVII i XXVIII Sesji. 

6. Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Katarzyny Szafrańskiej/ 

stwierdzenia braku przesłanek do wygaszenia mandatu radnej Katarzyny Szafrańskiej. 

(projekt 1.1, projekt 1.2) 

7. Uchwała w sprawie uzgodnienia projektu uchwały sejmiku województwa lubuskiego 

w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie puszcza gorzowska. 

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

9. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Santok. (projekt 2) 

10. Uchwała w przedmiocie zmiany uchwały nr XXVIII/205/16 Rady Gminy Santok  

z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Santok. 

(projekt 3) 

11. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo. (projekt 4) 

12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok w miejscowościach Janczewo  

i Gralewo. (projekt 5) 

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

celowej dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie 

chodnika wzdłuż drogi nr 1405F na odc. od Janczewa (Kolonia) w kierunku Zdroiska 

I etap w miejscowości Janczewo”.  (projekt 6) 

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

celowej dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie 

odwodnienia drogi nr 1405F w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 158  

w miejscowości Janczewo”. (projekt 7) 

15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2021.  (projekt 

8) 

16. Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Gminnego Przedszkola w Lipkach 

Wielkich poprzez zmianę jego siedziby.  (projekt 9) 

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

18. Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących 

stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)   

i wolne wnioski.  

19. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Santok. 

 

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. Mirosława Porańczyk –za 

9. Krystyna Rajczyk – za 

10. Katarzyna Szafrańska – za 
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11. Renata Szostak – za 

12. Magdalena Rzeczycka – Więckowska - za 

13. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 3 porządku obrad  

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

 

Wójt złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.  

 

Ad.4 porządku obrad  

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

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

wpłynęły. Natomiast do Biura Rady wpłynęły: 

 4 stycznia - rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Lubuskiego dotyczące uchwały nr 

XXVI/235/2020 Rady Gminy Santok z dnia 25 listopada 2020r; 

 4 stycznia - zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w stosunku do 

uchwały nr XXVII/247/2020 Rady Gminy Santok z dnia 16 grudnia 2020r; 

 8 stycznia - rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Lubuskiego dotyczące uchwały nr 

XXVII/247/2020 Rady Gminy Santok z dnia 16 grudnia 2020r; 

 7 stycznia - zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w stosunku do 

uchwały nr XXVII/248/2020 Rady Gminy Santok z dnia 16 grudnia 2020r; 

 8 stycznia wpłynęło rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Lubuskiego dotyczące 

uchwały nr XXVII/248/2020 Rady Gminy Santok z dnia 16 grudnia 2020r; 

 27 stycznia Radna Irena Furmańska złożyła wniosek o pisemne potwierdzenie 

odmowy udostępnienia nagrania z komisji oraz uzasadnienie odmowy, 

 25 stycznia wpłynął wniosek Przewodniczącej Rady Rodziców Gminnego Przedszkola 

w Lipkach wielkich o udostępnienie nagrania z komisji wspólnej z dnia 18 stycznia 

2021r.,  

 1 lutego wpłynęła petycja mieszkańców w sprawie sprzeciwu wobec planów 

przeniesienia Gminnego Przedszkola w Lipkach Wielkich, 

 2 lutego mieszkanka Lipek Wielkich wystosowała pismo dotyczące przeniesienia 

Gminnego Przedszkola w Lipkach Wielkich. 

 

Radny Ireneusz Kucner zwrócił się z pytaniem, jak daleko jest gmina z uzyskaniem 

pozwolenia na rozbudowę budynku OSP w Starym Polichnie. 

 

Radna Katarzyna Szafrańska zwróciła się z pytaniem, jaki będzie całkowity koszt 

przebudowy szkoły w Lipkach Wielkich, jaka będzie liczba toalet dla przedszkolaków, gdzie 

dzieci przedszkolne będą spożywać posiłki, czy dzieci będą miały kontakt z dziećmi 

szkolnymi oraz dlaczego nie było przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz wyjaśnień, 

brak próby przekonania społeczności lokalnej do pomysłu przeniesienia siedziby przedszkola.  
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Przewodnicząca Rady przerwała wypowiedź Radnej Katzrzyny Szafrańskiej z uwagi na fakt, 

iż temat związany z przeniesieniem siedziby Przedszkola będzie omawiany w pkt 16 

porządku obrad.  

 

Radna Renata Szostak poruszyła następujące kwestie: 

 poprosiła o informację o wycinkę drzew w Płomykowie wzdłuż drogi gminnej, 

 zapytała, na jakim etapie jest projektowanie Sali wiejskiej w Płomykowie, 

 na jakim etapie zaplanowany jest dalszy ciąg oświetlenia w Płomykowie, 

 czy jest znany termin rozstrzygnięcia wniosku dla popegeerowskich miejscowości, 

 zgłosiła dziury na objeździe w Płomykowie, 

 zapytała czy serce na nakrętki, które stoi w Santoku będzie również w innych 

miejscowościach. 

 

Radna Justyna Haliczyn zwróciła się z pytaniem, kiedy będzie wyrównana droga za torami 

w Santoku. 

 

Radna Irena Furmańśka poruszyła następujące kwestie: 

 oznajmiła, iż nie otrzymała odpowiedzi na pytanie zadane na Komisji Budżetu  

i Gospodarki tj. na jakim etapie jest realizacja inwestycji dot. zagospodarowania 

terenu nad rzeką Wartą w Czechowie oraz budowa ul. Kasztanowej i Akacjowej, 

 nie otrzymała odpowiedzi w sprawie interpelacji, 

 nie otrzymała odpowiedzi na pytania dotyczące przekształcenia przedszkola  

w Lipkach tj. jakie będą koszty przekształcenia przedszkola, demografii oraz dodała, 

że w zakresie przekształcenia prognoza demograficzna musi być sporządzona   

w perspektywie 6 letniej. Radna nie otrzymała również odpowiedzi na pytania dot. 

programu oszczędnościowego w pozostałych szkołach w gminie oraz złego ustalenia 

obwodów szkolnych,  

 18 stycznia Radna postawiła wniosek o przekazanie nagrania ze wspólnego 

posiedzenia komisji, na który do dnia dzisiejszego nie otrzymała odpowiedzi.  

 

Radna Mirosława Porańczyk zwróciła się z pytaniem, jaka jest aktualna cena za 1m
3 

wody i 

ścieków oraz poinformowała, że ludzie są bardzo zadowoleni z nowych kursów 

autobusowych, jednak mają uwagi do przystanków w Gorzowie Wlkp. np. autobus nie 

zatrzymuje się przy szpitalu tylko dalej i ludzie kawałek drogi muszą iść pieszo.  

 

Radna Irena Kucharska zwróciła się z pytaniem, czy na posiedzeniu w MG-6 był poruszany 

temat wywozu gabarytów, czy będą wywożone jak obecnie, czy każdy mieszkaniec będzie 

musiał indywidualnie wywozić gabaryty.  

 

Ad.5 porządku obrad  

Przyjęcie protokołu z XXVII i XXVIII Sesji. 

 

Rada w drodze głosowania przyjęła protokół z XXVII Sesji Rady Gminy. 
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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. Mirosława Porańczyk –za 

9. Krystyna Rajczyk – za 

10. Katarzyna Szafrańska – za 

11. Renata Szostak – za 

12. Magdalena Rzeczycka –Więckowska - za 

13. Marian Tomkiewicz – za 

 

Rada w drodze głosowania przyjęła protokół z XXVIII 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. Mirosława Porańczyk –za 

9. Krystyna Rajczyk – za 

10. Katarzyna Szafrańska – za 

11. Renata Szostak – za 

12. Magdalena Rzeczycka – Więckowska - za 

13. Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad.6 porządku obrad  

Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Katarzyny Szafrańskiej/ 

stwierdzenia braku przesłanek do wygaszenia mandatu radnej Katarzyny Szafrańskiej. 

(projekt 1.1, projekt 1.2) 

 

Uchwałę omówiła Przewodnicząca Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały w sprawie stwierdzenia braku przesłanek do wygaszenia mandatu 

radnej Katarzyny Szafrańskiej. 
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Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 

przedstawił pozytywną opinię komisji do uchwały w sprawie stwierdzenia braku przesłanek 

do wygaszenia mandatu radnej Katarzyny Szafrańskiej. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Przewodnicząca Rady. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie stwierdzenia braku 

przesłanek do wygaszenia mandatu radnej Katarzyny Szafrańskiej.  

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 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXIX/276/2021 stanowi załącznik do protokołu.  

 

W myśl §47 ust 8 Statutu Gminy Santok Przewodnicząca Rady nie poddała pod głosowanie 

uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Katarzyny Szafrańskiej.  

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, iż zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym 

Radna Katarzyna Szafrańska nie powinna głosować w swojej sprawie.  

 

Przewodnicząca Rady przyznała Rację Radnej Irenie Furmańskiej i w związku z tym 

zarządziła powtórne głosowanie nad uchwałę w sprawie stwierdzenia braku przesłanek do 

wygaszenia mandatu radnej Katarzyny Szafrańskiej. 

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 
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8. Mirosława Porańczyk –za 

9. Krystyna Rajczyk – za 

10. Katarzyna Szafrańska – nie wzięła udziału w głosowaniu 

11. Renata Szostak – za 

12. Magdalena Rzeczycka – Więckowska – za 

13. Marian Tomkiewicz - za 

 

 

Ad.7 porządku obrad  

Uchwała w sprawie uzgodnienia projektu uchwały sejmiku województwa lubuskiego  

w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie puszcza gorzowska. 

 

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 uzgodnienia projektu 

uchwały sejmiku województwa lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu  

o nazwie puszcza gorzowska. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – przeciw 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn – przeciw 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Zbigniew Łukasiewicz – za 

7. Renata Nowosad – za 

8. Mirosława Porańczyk –za 

9. Krystyna Rajczyk – wstrzymany 

10. Katarzyna Szafrańska – za 

11. Renata Szostak – za 

12. Magdalena Rzeczycka – Więckowska - za 

13. Marian Tomkiewicz – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXIX/277/2021 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.8 porządku obrad  

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

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

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

przedstawił pozytywną opinię komisji do uchwały. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie dopłat do ceny 

dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.  

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. Mirosława Porańczyk –za 

9. Krystyna Rajczyk – za 

10. Katarzyna Szafrańska – za 

11. Renata Szostak – za 

12. Magdalena Rzeczycka – Więckowska - za 

13. Marian Tomkiewicz – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXIX/278/2021 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.9 porządku obrad  

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Santok. (projekt 2) 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 

przedstawił pozytywną opinię komisji do uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

 

Przewodniczący Doraźnej Komisji Statutowej Zbigniew Łukasiewicz przedstawił 

pozytywną opinię komisji do uchwały. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Przewodniczący Doraźnej Komisji statutowej Zbigniew 

Łukasiewicz. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu 

Gminy Santok. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za 

2. Irena Furmańska – przeciw 

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. Mirosława Porańczyk –za 

9. Krystyna Rajczyk – za 

10. Katarzyna Szafrańska – za 

11. Renata Szostak – za 

12. Magdalena Rzeczycka – Więckowska - wstrzymany 

13. Marian Tomkiewicz – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXIX/279/20211 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.10 porządku obrad  

Uchwała w przedmiocie zmiany uchwały nr XXVIII/205/16 Rady Gminy Santok z dnia 30 

grudnia 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych 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 w  przedmiocie zmiany uchwały nr 

XXVIII/205/16 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 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. Mirosława Porańczyk –za 

9. Krystyna Rajczyk – za 

10. Katarzyna Szafrańska – za 

11. Renata Szostak – za 

12. Magdalena Rzeczycka – Więckowska - za 

13. Marian Tomkiewicz – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXIX/280/20211 stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad.11 porządku obrad  

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo. (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 nadania nazwy ulicy  

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. Mirosława Porańczyk –za 

9. Krystyna Rajczyk – za 

10. Katarzyna Szafrańska – za 

11. Renata Szostak – za 

12. Magdalena Rzeczycka – Więckowska - za 

13. Marian Tomkiewicz – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXIX/281/20211 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.12 porządku obrad  

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w gminie Santok w miejscowościach Janczewo i Gralewo. (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 przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok  

w miejscowościach Janczewo i Gralewo. 

Wyniki głosowania: 
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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. Mirosława Porańczyk –za 

9. Krystyna Rajczyk – za 

10. Renata Szostak – za 

11. Magdalena Rzeczycka – Więckowska - za 

12. Marian Tomkiewicz – za 

13. Tomasz Żarski – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXIX/282/20211 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.13 porządku obrad  

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

dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie chodnika wzdłuż 

drogi nr 1405F na odc. od Janczewa (Kolonia) w kierunku Zdroiska I etap w miejscowości 

Janczewo”.  (projekt 6) 

 

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 Powiatu Gorzowskiego na 

dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie chodnika wzdłuż drogi nr 1405F na odc. od 

Janczewa (Kolonia) w kierunku Zdroiska I etap 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. Mirosława Porańczyk –za 

9. Krystyna Rajczyk – za 

10. Katarzyna Szafrańska – za 

11. Renata Szostak – za 
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12. Magdalena Rzeczycka – Więckowska – za 

13. Marian Tomkiewicz – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXIX/283/20211 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.14 porządku obrad  

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

dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie odwodnienia drogi 

nr 1405F w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 158  

w miejscowości Janczewo”. (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 w sprawie wyrażenia woli 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gorzowskiego na 

dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie odwodnienia drogi nr 1405F w rejonie 

skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 158 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. Mirosława Porańczyk –za 

9. Krystyna Rajczyk – za 

10. Katarzyna Szafrańska – za 

11. Renata Szostak – za 

12. Magdalena Rzeczycka – Więckowska - za 

13. Marian Tomkiewicz – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXIX/284/20211 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.15 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2021.  (projekt 8) 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

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

przedstawił pozytywną opinię komisji do uchwały. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner, 

Przewodnicząca Rady, Kierownik RRG Bogumiła Popkowska, Radny Tadeusz Boczula, 

Radna Krystyna Rajczyk, Wójt, Skarbnik. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Santok na rok 2021.   

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 XXIX/286/20211 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę (godz. 12.20). Po przerwie (godz. 12.40) 

kontynuowano posiedzenie zgodnie z porządkiem obrad.  

 

Ad.16 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Gminnego Przedszkola w Lipkach Wielkich 

poprzez zmianę jego siedziby.  (projekt 9) 

 

Uchwałę oraz prezentację multimedialną omówił Z-ca Wójta Damian Kochmański. 

 

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: 

Kierownik ŚDS Jowita Leszkiewicz, Przedstawiciel Rady Rodziców Gminnego Przedszkola 

w Lipkach Wielkich Agnieszka Kozłowska, Dyrektor Gminnego Przedszkola w Lipkach 

Wielkich Hanna Szostak, Radna Irena Furmańska, Radna Magdalena Rzeczycka-

Więckowska, Z-ca Wójta Damian Kochmański, Radna Katarzyna Szafrańska, Radna 

Mirosława Porańczyk, Radny Tadeusz Boczula, Radny Ireneusz Kucner, Radny Zbigniew 

Łukasiewicz, Radna Krystyna Rajczyk, Przewodnicząca Rady, Wójt.  

 

Radna Irena Furmańska złożyła wniosek o wykreślenie §3 z projektu uchwały.  

 

Radna Irena Furmańska złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie projektu uchwały przez 

komisje stałe Rady Gminy, ponieważ wypracowane opinie zostały podjęte ze złamaniem 

procedury formalno-prawnej przez komisję 

 

Radny Ireneusz Kucner złożył wniosek formalny przeciwstawny do wniosków Radnej Ireny 

Furmańskiej o to, aby paragraf numer 3 został w całości uwzględniony tak jak jest  

w projekcie uchwały,  ponieważ projekt uchwały został zaopiniowany przez radcę prawnego.  

Radny uważa, że wszystko jest zgodne z prawem  oraz zawnioskował o niekierowanie 

projektu uchwały do  ponownego rozpatrzenia przez komisje. 

 

Przewodnicząca Rady  uznała wniosek Radnego Ireneusza za wniosek dalej idący i poddała 

pod głosowanie wniosek o pozostawienie §3 w projekcie uchwały bez zmian.  

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. Mirosława Porańczyk –za 

9. Krystyna Rajczyk – za 

10. Katarzyna Szafrańska – za 

11. Renata Szostak – za 

12. Magdalena Rzeczycka – Więckowska - za 

13. Marian Tomkiewicz – za 

 

Przewodnicząca Rady  uznała wniosek Radnego Ireneusza za wniosek dalej idący i poddała 

pod głosowanie wniosek o nieprzekazywanie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia 

Gminnego Przedszkola w Lipkach Wielkich poprzez zmianę jego siedziby do ponownego 

rozpatrzenia przez Komisje Stałe. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula – za 
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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. Mirosława Porańczyk –za 

9. Krystyna Rajczyk – za 

10. Katarzyna Szafrańska – za 

11. Renata Szostak – za 

12. Magdalena Rzeczycka – Więckowska - za 

13. Marian Tomkiewicz – za 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia 

Gminnego Przedszkola w Lipkach Wielkich poprzez zmianę jego siedziby. 

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. Mirosława Porańczyk –przeciw 

9. Krystyna Rajczyk – za 

10. Katarzyna Szafrańska – przeciw 

11. Renata Szostak – za 

12. Magdalena Rzeczycka – Więckowska - wstrzymany 

13. Marian Tomkiewicz – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXIX/285/20211 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.17 porządku obrad  

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.  

 

Wójt udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące remizy strażackiej i poinformował, że jest 

przyjęty miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stare Polichno i 

gmina czeka na dokumentację projektową. Na rok 2021 nie zostały przewidziane środki na 

prace adaptacyjne i budowlane. 

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska udzieliła następujących odpowiedzi: 

 27 stycznia uprawomocniła się uchwała dotycząca miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w tym dla inwestycji, które dotyczą m.in. OSP  
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w Starym Polichnie, Wawrowie, Janczewie oraz w Santoku. Dopiero od momentu 

uprawomocnienia się uchwały biuro projektowe może składać wniosek o pozwolenie 

na budowę, 

 29 grudnia uzyskano decyzję Starosty dotyczącą wycinki drzew w Płomykowie, 

decyzja jest wydana na okres do 28 lutego 2023 roku, jak tylko zostanie podpisana 

umowa z wykonawcą rozpoczną się prace sukcesywnej wycinki drzew, 

 W ubiegłym roku na działce nr 699/3 w Płomykowie wykonano punkt świetlny,  

a także  wyposażono i uruchomiono szafkę na działce nr 46/2, zadanie jest 

sukcesywnie realizowane zgodnie z przyjętą dokumentacją projektową, a także 

warunkami wydanymi przez firmę Enea. W tym roku w Płomykowie planowane są 3 

lampy świetlne, które zostaną zrealizowane z budżetu sołeckiego. 

 Na wykonanie projektu przebudowy sali wiejskiej jest już wyłonione biuro projektowe 

i otrzymano już koncepcję, jednakże gmina ma wiele uwag i w związku z tym  

w piątek odbędą się oględziny sali przez wykonawcę. 

 Projekt dotyczący miejscowości popegeerowskich dotyczy miejscowości Wawrów  

i Gralewo, aplikowano między innymi na zagospodarowanie terenów dróg, chodników  

i placów zabaw na osiedlu, w regulaminie nie podano terminu rozpatrzenia wniosku, 

wniosek został złożony w czwartek ubiegłego tygodnia.  

 W roku 2020 roku gmina przemierzyła się do pierwszego etapu realizacji drogi (ul. 

Gorzowskiej) w zakresie przebudowy. Ogłoszono 2 postępowania przetargowe  

i niestety na żadne z tych postępowań nie zgłosił się żaden wykonawca. W tym roku 

również ponowione zostanie postępowanie przetargowe na tą drogę w Santoku.  

 jeżeli chodzi o zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Czechowie to w  ubiegłym 

roku przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej. Prowadzi tę sprawę 

Pani Styka – Lebioda, została przedłożona koncepcja w zakresie zagospodarowania 

tego terenu. Wystąpiono również do KOWRU o możliwość przejęcia działek, na 

których ma być zlokalizowany i zagospodarowany teren rekreacyjny. Chodzi  

o stworzenie strefy sportowej - boiska, ale także strefy rekreacyjnej i turystycznej dla 

mieszkańców, oczekujemy teraz odpowiedzi z KOWRu. Całość działań wraz  

z uzyskaniem pełnego pozwolenia na budowę planowane jest do końca lipca. 

 Droga Kasztanowa i Akacjowa - podobnie jak w przypadku ul. Gorzowskiej, 

dwukrotnie przeprowadzono w 2020 roku postępowanie przetargowe na ulicę 

Kasztanową. Nikt nie złożył oferty. Na ul. Akacjową złożono jedną ofertę  

w wysokości prawie 85000 zł, gmina na to przeznaczała 40 000 zł, dlatego przetarg 

został unieważniony. W roku 2021 w planie postępowań i w planie inwestycji są 

uwzględnione te dwie drogi. 

 

Radna Katarzyna Szafrańska opuściła posiedzenie (godz. 16.20). Od tego momentu Rada 

obradowała w 12 osobowym składzie. 

 

Wójt poinformował, iż: 
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 jeszcze w bieżącym tygodniu wyjdzie informacja do starosty, że gmina oczekuje 

poprawy stanu skrzyżowania w Płomykowie,  

 serce które stoi przed GOKiem zostało zakupione z funduszu sołeckiego i każde 

sołectwo, które zaplanowało taki wydatek w funduszu, będzie miało postawione 

serce.  

 Gmina Santok jako organizator, może organizować transport publiczny na obszarze 

terytorium gminy, w związku z tym przejazdy poza obszarem gminy, a więc przez 

miasto Gorzów, odbywają się jako przejazdy komercyjne, tak samo jak w gminie 

Drezdenko też ten przejazd odbywa się komercyjnie, natomiast tutaj akurat z naszym 

przewoźnikiem mamy te kwestie zawarte w umowie i nie ma problemu, ale miasto 

Gorzów prowadzi politykę bardzo monopolistyczną i uchwałą z  25 września 2019 

roku określono listę przystanków, na których mogą się zatrzymywać inni 

przewoźnicy niż mzk. PKS jeżdżąc po Gorzowie i realizując gminne przewozy może 

się zatrzymywać tylko na tych przystankach, które są wskazane. Między innymi 

jednym z takich przystanków, który nie jest wskazany, a który jest oczekiwany przez 

mieszkańców to jest przystanek przy starej łaźni, ale niestety przewoźnik tam się 

zatrzymywać nie może. 

 jeżeli chodzi o ceny wody i ścieków, to jest to klasyczny przykład pewnego 

solidaryzmu społecznego, który w gminie powinien funkcjonować i w naszej gminie 

funkcjonuje. Aktualnie jeszcze na starej taryfie, która obowiązuje -  woda kosztuje 

5,44 zł, a ścieki 7,60 zł.  Dopłaty do wody wynoszą 50 groszy do metra sześciennego 

wody i 1,18 zł do metra sześciennego ścieków. Po zastosowaniu tych dopłat cena 

wody, którą płacą mieszkańcy,  od których odbierane są ścieki do oczyszczalni  

w Lipkach Wielkich, jak również dostarczana jest woda z ujęcia w Ludzisławicach są 

takie same jakie mają mieszkańcy obsługiwani przez PWiK. Natomiast cena w nowej 

taryfie proponowana jest w wysokości: woda 8,52 zł,  a ścieki 12, 63 zł  i dopłata by 

wynosiła w cenach netto tak jak było powiedziane – 2, 85 zł do wody i 4,65 zł do 

ścieków i również po zastosowaniu tej dopłaty cena, którą będą płacić mieszkańcy 

wschodniej części gminy, będzie taka sama jak zachodniej części.  

 Gabaryty są wliczane w cenę opłaty, którą wnoszą mieszkańcy i nie ma żadnego 

powodu do tego żeby gabaryty nie były odbierane. 

 Odpowiedzi na pytania Radnej Katarzyny Szafrańskiej zawarte były w przedstawionej 

prezentacji.   

 

 

Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż na ostatniej sesji Radna Irena Furmańska 

poinformowała, że do dnia 10 stycznia oczekuje odpowiedzi na zapytania i interpelacje.  

W kontekście wypowiedzi Radnej, Przewodnicząca zweryfikowała prowadzony rejestr 

interpelacji i zapytań, które zostały złożone zgodnie z kryteriami i stwierdziła, że na 

wszystkie zostały udzielone odpowiedzi pisemnie bądź, jeśli zapytanie padło podczas 

posiedzenia sesji w punkcie zapytania i interpelacje radnych, odpowiedź została udzielona 

ustnie na tym samym posiedzeniu. Dodatkowo Przewodnicząca poprosiła o to, aby Radna 
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Irena  Furmańska wskazała, na które konkretnie interpelacje i zapytania oczekuje odpowiedzi. 

jednak jej nie otrzymała, więc w jej ocenie zapytania, albo nie były istotne dla Radnej, albo 

też Radna otrzymała odpowiedzi na wszystkie zapytania i interpelację. Zatem procedur stało 

się zadość.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż  w tej sprawie zwróci się z pismem do Rady Gminy.  

 

Z-ca Wójta udzielił odpowiedzi, że jeśli chodzi o kwestie związane z oświatą, ponieważ 

Radna Irena Furmańska zadała szereg pytań, których odpowiedź jest zawarta w treści 

prezentacji, która została Radnym dwukrotnie przedstawiona. Natomiast dane dotyczące 

liczby uczniów pozyskiwane są z USC. Z-ca Wójta dodał, że aktualnym aktem prawa 

miejscowego dotyczącego obwodów szkolnych  jest obowiązująca uchwała numer 

XII/111/2019. 

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz odpowiadając na wniosek Radnej Ireny Furmańskiej 

poinformował, że nagranie ze wspólnego posiedzenia komisji stałych dniu 18 stycznia 2021 

roku nie może być udostępnione, albowiem nie stanowi to informacji publicznej  

w rozumieniu prawa zgodnie z paragrafem 59 i 60 statutu, z  posiedzenia komisji sporządza 

się  tylko i wyłącznie protokół, który dostępny w biurze Rady od momentu jego sporządzenia 

do dnia przyjęcia przez członków komisji. Statut gminy nie przewiduje obowiązku 

nagrywania obrad posiedzenia komisji, zatem nagranie, o które wnosi Radna nie stanowi 

przedmiotu oficjalności, a jedynie materiał pomocniczy i wewnętrzny służący do 

sporządzenia protokołu formie papierowej. 

 

Ad.18 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. 

 

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.19 porządku obrad  

Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXVIII 

sesji o godz. 17
00

.   

 

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

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

https://sesje.pl/archiwum/lubuskie/gorzowski/santok
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 Protokolant              Przewodnicząca Rady Gminy  

  

Joanna Krystosik                    Renata Nowosad 


