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PROTOKÓŁ NR XXX/2021 

Z XXX SESJI RADY GMINY S A N T O K 

10 MARCA  2021R. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady. 

7. Informacja o zasobach mienia komunalnego i ściągalności opłat za lokale mieszkalne 

za rok 2020. 

8. Uchwała w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

nauczycieli pobierane przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3 a pkt 1, pkt 2 

i pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz ustalenia formy 

i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane za kształcenie 

nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Santok w 2021 roku. (projekt 1) 

9. Uchwała w sprawie utworzenia. placówek wsparcia dziennego prowadzonych w 

formie pracy podwórkowej. (projekt 2)  

10. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku. 

(projekt 3) 

11. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na rok 2021. (projekt 4) 

12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w 

miejscowości Lipki Wielkie oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. (projekt 5) 

13. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. (projekt 6) 

14. Uchwała w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków 

komunikacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej nr 158, na terenie gminy Santok. 

(projekt 7) 

15. Uchwała w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego  

w gminie Santok. (projekt 8) 

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

9) 

17. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038. 

(projekt 10) 

18. Uchwała w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. (projekt 11) 

19. Uchwała w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. (projekt 12) 

20. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipkach 

Wielkich. (projekt 13) 

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

22. Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących 

stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)  i 

wolne wnioski.  

23. Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy Santok. 
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Ad.1 porządku obrad  

Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.  

Przewodnicząca Rady Gminy dokonała otwarcia XXX  sesji o godz. 10
05

, witając wszystkich 

przybyłych na obrady oraz poinformowała, że obrady sesji są transmitowane  

i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Ponadto nagrania z obrad będą 

udostępniane w BIP, na stronie internetowej gminy oraz w Biurze Rady. Radni głosują przez 

podniesienie ręki oraz równoczesne naciśnięcie przycisku na urządzeniu, które umożliwia 

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

radnych. Przewodnicząca stwierdziła, że w sesji uczestniczy 11 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.  

 

Rada Gminy w drodze głosowania  przyjęła porządek obrad. 

Wyniki głosowania: 

1. Irena Furmańska – za 

2. Irena Kucharska – za 

3. Ireneusz Kucner – za 

4. Zbigniew Łukasiewicz – za 

5. Renata Nowosad – za 

6. Mirosława Porańczyk –za 

7. Krystyna Rajczyk – za 

8. Katarzyna Szafrańska – za 

9. Renata Szostak – nie wzięła udziału w głosowaniu  

10. Marian Tomkiewicz – za 

11. Tomasz Żarski – za  

 

Ad. 3 porządku obrad 

Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy. 

 

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

Wyniki głosowania: 

1. Irena Furmańska – przeciw 

2. Irena Kucharska – za 

3. Ireneusz Kucner – za 

4. Zbigniew Łukasiewicz – za 

5. Renata Nowosad – za 
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6. Mirosława Porańczyk –za 

7. Krystyna Rajczyk – za 

8. Katarzyna Szafrańska – za 

9. Renata Szostak – za 

10. Marian Tomkiewicz – za 

11. 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. Natomiast do Biura Rady wpłynęły: 

 15 lutego – zapytanie od Radnej Ireny Furmańskiej, na które otrzymała odpowiedź; 

 Wójt Gminy Santok przedłożył sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego - sprawozdanie 

zostanie przekazane do przepracowania przez Komisję;  

 23 lutego -  LUW poprosiła o ustosunkowanie się do skierowanych zarzutów 

dotyczących nieprawidłowości przy podejmowaniu uchwały Rady Gminy Santok nr 

XXIX/285/2021;  

 23 lutego -  wpłynęło oświadczenie dotyczące nieuwzględnienia przez Radę Gminy 

opinii związku do uchwały dotyczącej zamiaru przekształcenia jednostki oświatowej 

w Lipkach Wielkich; 

 

Radna Justyna Haliczyn dołączyła do posiedzenia (godz. 10.30).  Od tego momentu Radni 

obradowali w 12 osobowym składzie. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z następującymi pytaniami: 

 czy odwiedzono Pary w Wawrowie, które obchodziły rocznicę pożycia małżeńskiego, 

 w jakiej atmosferze przebiegło spotkanie z Panią Kurator Oświaty i czy są jakieś 

wnioski z tego spotkania., 

 w jakiej atmosferze przebiegło spotkanie z proboszczami. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż Pani Sołtys od kilku miesięcy po zgłoszeniu czeka na 

postawienie ławeczki na trasie  Czechów - Gorzów Wlkp. Ponadto Radna oznajmiła, iż 

następnego dnia po przyjęciu budżetu na rok 2021 wystosowała pismo do RIO z zapytaniem, 

czy zmiany mają jakiś wpływ na to żeby Radni opiniowali nowy projekt  różniący się od tego, 

który został przesłany do zaopiniowania przez RIO i odczytała fragment odpowiedzi. 
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Radny Marian Tomkiewicz przekazał wniosek mieszkańca Wawrowa o uruchomienie 

aplikacji „kiedy śmieci” i poprosił o przeanalizowanie takiej możliwości. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy jest możliwość, aby w Urzędzie 

Gminy powstała filia wydziału komunikacji.  

 

Ad.6 porządku obrad  

Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Katarzyna Szafrańska  przedłożyła sprawozdanie  

z działalności komisji w roku 2020. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner  przedłożył 

sprawozdanie z działalności komisji w roku 2020. 

  

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz   
przedłożył sprawozdanie z działalności komisji w roku 2020. 

 

Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Irena Kucharska  przedłożyła 

sprawozdanie z działalności komisji w roku 2020. 

 

Ad.7 porządku obrad  

Informacja o zasobach mienia komunalnego i ściągalności opłat za lokale mieszkalne za 

rok 2020. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do przedłożonej informacji. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 

przedstawił pozytywną opinię komisji do przedłożonej informacji. 

 

Ad.8 porządku obrad  

Uchwała w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

nauczycieli pobierane przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3 a pkt 1, pkt 2 i pkt 5 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz ustalenia formy i specjalności 

kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane za kształcenie nauczycieli 

zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Santok w 2021 

roku. (projekt 1) 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 

przedstawił pozytywną opinię komisji do uchwały. 

 

W dyskusji głos zabrali: 
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Radna Irena Furmańska, Przewodnicząca Rady, Radna Krystyna Rajczyk, Kierownik CUW 

Dagmara Kowalicka-Szymczak. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez podmioty, o których 

mowa w art. 70a ust. 3 a pkt 1, pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela oraz ustalenia formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie będzie 

przyznawane za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Santok w 2021 roku ze zmianami.  

Wyniki głosowania: 

1. Irena Furmańska – przeciw 

2. Justyna Haliczyn – za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Zbigniew Łukasiewicz – za 

6. Renata Nowosad – za 

7. Mirosława Porańczyk –za 

8. Krystyna Rajczyk – za 

9. Katarzyna Szafrańska – za 

10. Renata Szostak – za 

11. Marian Tomkiewicz – za 

12. Tomasz Żarski - za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXX/287/2021 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.9 porządku obrad  

Uchwała w sprawie utworzenia. placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie 

pracy podwórkowej. (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 utworzenia. placówek 

wsparcia dziennego prowadzonych w formie pracy podwórkowej. 

Wyniki głosowania: 

1. Irena Furmańska – za 

2. Justyna Haliczyn – za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Zbigniew Łukasiewicz – za 

6. Renata Nowosad – za 
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7. Mirosława Porańczyk –za 

8. Krystyna Rajczyk – za 

9. Katarzyna Szafrańska – za 

10. Renata Szostak – za 

11. Marian Tomkiewicz – za 

12. Tomasz Żarski - za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXX/288/2021 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.10 porządku obrad  

Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku. (projekt 3) 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 

przedstawił pozytywną opinię komisji do uchwały. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia statutu 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku.  

Wyniki głosowania: 

1. Irena Furmańska – za 

2. Justyna Haliczyn – za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Zbigniew Łukasiewicz – za 

6. Renata Nowosad – za 

7. Mirosława Porańczyk –za 

8. Krystyna Rajczyk – za 

9. Katarzyna Szafrańska – za 

10. Renata Szostak – za 

11. Marian Tomkiewicz – za 

12. Tomasz Żarski - za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXX/289/2021 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.11 porządku obrad  

Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na rok 2021. (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. 
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Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Santok na rok 2021. 

Wyniki głosowania: 

1. Irena Furmańska – za 

2. Justyna Haliczyn – za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Zbigniew Łukasiewicz – za 

6. Renata Nowosad – za 

7. Mirosława Porańczyk –za 

8. Krystyna Rajczyk – za 

9. Katarzyna Szafrańska – za 

10. Renata Szostak – za 

11. Marian Tomkiewicz – za 

12. Tomasz Żarski - za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXX/290/2021 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.12 porządku obrad  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Lipki 

Wielkie oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. (projekt 5) 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz 

przedstawił pozytywną opinię komisji do uchwały. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Lipki Wielkie oraz udzielenia bonifikaty od 

ceny sprzedaży.  

Wyniki głosowania: 

1. Irena Furmańska – za 

2. Justyna Haliczyn – za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Zbigniew Łukasiewicz – za 

6. Renata Nowosad – za 
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7. Mirosława Porańczyk –za 

8. Krystyna Rajczyk – za 

9. Katarzyna Szafrańska – za 

10. Renata Szostak – za 

11. Marian Tomkiewicz – za 

12. Tomasz Żarski - za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXX/291/2021 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.13 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. (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 zaliczenia drogi do 

kategorii dróg gminnych.  

Wyniki głosowania: 

1. Irena Furmańska – za 

2. Justyna Haliczyn – za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Zbigniew Łukasiewicz – za 

6. Renata Nowosad – za 

7. Mirosława Porańczyk –za 

8. Krystyna Rajczyk – za 

9. Katarzyna Szafrańska – za 

10. Renata Szostak – za 

11. Marian Tomkiewicz – za 

12. Tomasz Żarski - za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXX/292/2021 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę (godz. 11,30). Po przerwie (godz. 11.43) 

kontynuowano posiedzenie zgodnie z porządkiem obrad.  

 

Ad.14 porządku obrad  

Uchwała w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych 

w pasie drogi wojewódzkiej nr 158, na terenie gminy Santok. (projekt 7) 

 

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 wskazania wstępnej 

lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej nr 158, na 

terenie gminy Santok.  

Wyniki głosowania: 

1. Irena Furmańska – za 

2. Justyna Haliczyn – za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Zbigniew Łukasiewicz – za 

6. Renata Nowosad – za 

7. Mirosława Porańczyk –za 

8. Krystyna Rajczyk – za 

9. Katarzyna Szafrańska – za 

10. Renata Szostak – za 

11. Marian Tomkiewicz – za 

12. Tomasz Żarski - za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXX/293/2021 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.15 porządku obrad  

Uchwała w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego  

w gminie Santok. (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: 

Autor uchwały Karol Waldmann. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie oceny aktualności 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów 

zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok. 

Wyniki głosowania: 

1. Irena Furmańska – za 

2. Justyna Haliczyn – za 

3. Irena Kucharska – za 

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

6. Renata Nowosad – za 

7. Mirosława Porańczyk –za 

8. Krystyna Rajczyk – za 

9. Katarzyna Szafrańska – za 

10. Renata Szostak – za 

11. Marian Tomkiewicz – za 

12. Tomasz Żarski - za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXX/294/2021 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.16 porządku obrad  

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

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Santok na rok 2021.   

Wyniki głosowania: 

1. Irena Furmańska – za 

2. Justyna Haliczyn – za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Zbigniew Łukasiewicz – za 

6. Renata Nowosad – za 

7. Mirosława Porańczyk –za 

8. Krystyna Rajczyk – za 

9. Katarzyna Szafrańska – za 

10. Renata Szostak – za 

11. Marian Tomkiewicz – za 

12. Tomasz Żarski - za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXX/295/2021 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.17 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038. (projekt 

10) 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

 



11 

 

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 na lata 2021-2038. 

Wyniki głosowania: 

1. Irena Furmańska – za 

2. Justyna Haliczyn – za 

3. Irena Kucharska – nie wzięła udziału w głosowaniu  

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Zbigniew Łukasiewicz – za 

6. Renata Nowosad – za 

7. Mirosława Porańczyk –za 

8. Krystyna Rajczyk – za 

9. Katarzyna Szafrańska – za 

10. Renata Szostak – za 

11. Marian Tomkiewicz – za 

12. Tomasz Żarski - za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXX/296/2021 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.18 porządku obrad  

Uchwała w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. (projekt 11) 

 

Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Irena Kucharska przedstawiła 

stanowisko wypracowanie przez komisję. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uznania petycji za 

niezasługującą na uwzględnienie. 

Wyniki głosowania: 

1. Irena Furmańska – za 

2. Justyna Haliczyn – za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Zbigniew Łukasiewicz – za 

6. Renata Nowosad – za 

7. Mirosława Porańczyk –za 

8. Krystyna Rajczyk – za 

9. Katarzyna Szafrańska – za 

10. Renata Szostak – za 

11. Marian Tomkiewicz – za 

12. Tomasz Żarski - za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXX/297/2021 stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad.19 porządku obrad  

Uchwała w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. (projekt 12) 

 

Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Irena Kucharska przedstawiła 

stanowisko wypracowanie przez komisję. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uznania petycji za 

niezasługującą na uwzględnienie. 

Wyniki głosowania: 

1. Irena Furmańska – za 

2. Justyna Haliczyn – za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Zbigniew Łukasiewicz – za 

6. Renata Nowosad – za 

7. Mirosława Porańczyk –za 

8. Krystyna Rajczyk – za 

9. Katarzyna Szafrańska – za 

10. Renata Szostak – za 

11. Marian Tomkiewicz – za 

12. Tomasz Żarski - za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXX/298/2021 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.20 porządku obrad  

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipkach 

Wielkich. (projekt 13) 

 

Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Irena Kucharska przedstawiła 

stanowisko wypracowanie przez komisję. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Krystyna Rajczyk, Wójt, Radna Irena Furmańska, Przewodnicząca Rady, Radny 

Tomasz Żarski, Radny Ireneusz Kucner, Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji 

Irena Kucharska.   

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich  

Wyniki głosowania: 

1. Irena Furmańska – przeciw 

2. Justyna Haliczyn – za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Zbigniew Łukasiewicz – za 
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6. Renata Nowosad – za 

7. Mirosława Porańczyk –za 

8. Krystyna Rajczyk – przeciw 

9. Katarzyna Szafrańska – za 

10. Renata Szostak – za 

11. Marian Tomkiewicz – za 

12. Tomasz Żarski - za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXX/299/2021 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.21 porządku obrad  

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.  

 

Wójt udzielił następujących odpowiedzi Radnej Krystynie Rajczyk: 

  odwiedzono wszystkie pary w Wawrowie, które zadeklarowały chęć przyjęcia, 

 kuratora reprezentowały dwie Panie, których celem był przeprowadzenie wizji 

lokalnej w ramach postępowania administracyjnego, ponieważ Wójt składając 

wniosek do kuratora o wyrażenie opinii wszczął postępowania i Pani Kurator będzie 

musiała wydać postanowienie w sprawie wyrażenia zgody,   Panie wizytatorki miały 

być od godz. 9.00 do 11.00 w przedszkolu, a od 11.30 w szkole, ale w przedszkolu 

były do godz. 13.00 i spotkanie skończyło się ok. godz. 17.00.  Ze strony Urzędu w 

spotkaniu uczestniczył Wójt, Z-ca Wójta i Kierownika CUW, a także dyrektorzy obu 

placówek, 

 atmosfera na spotkaniu z księżmi była przyjemna, omówiono wszelkie kwestie 

związane z realizacją prac remontowych kościołów, 

 temat dotyczący utworzenia fili wydziału komunikacji w Urzędzie jest tematem 

otwartym, jednak nie zależy tylko od chęci gminy, a również od starostwa. Należy 

wziąć pod uwagę racjonalność wydatków i to, iż komunikacja do Gorzowa Wlkp. jest 

bardzo dobrze zorganizowana, a problem nie polega na dotarciu do  Starostwa tylko 

na wejściu do budynku w związku z obecną sytuacją.  

 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska udzieliła następującej odpowiedzi Radnej Irenie 

Furmańskiej: 

 ławka już jest, jednak warunki atmosferyczne nie pozwoliły na jej zamontowanie. 

 

Wójt poprosił kopię pisma, które Radna Irena Furmańska skierowała do RIO. Wójt dodał, że 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu może się różnić od tego, który został 

skierowany do zaopiniowania do RIO i z  odpowiedzi, którą Radna otrzymała również to 

wynika.  

 

Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż ustosunkuje się do tematu, po zapoznaniu się z pismem 

skierowanym do RIO i uzyskaną odpowiedzią.  

 

Radna Irena Furmańska zawnioskowała o dołączenie pism do protokołu.  
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Skarbnik oznajmił, iż RIO opiniowało przyjętą uchwałę budżetową na rok 2021 i nie wniosło 

zarzutów, co do jej poprawności. 

 

Wójt oznajmił, iż z ustawy o finansach publicznych wynika, że organ wykonawczy ma 

obowiązek do 15 listopada złożyć projekt uchwały budżetowej  do RIO i na ręce 

Przewodniczącego Rady. Następnie Rada pracuje nad budżetem i może go zmienić.  

W międzyczasie Radni otrzymują opinie RIO, następnie przyjmowany jest budżet i po jego 

przyjęciu ponownie jest opiniowany przez RIO. W żadnych przepisach nie ma informacji,  

że przy każdej zmianie budżetu między 15 listopada do  czasu przyjęcia uchwały musi być 

kolejna opinia RIO.  

 

Wójt udzielił odpowiedzi Radnemu Marianowi Tomkiewiczowi informując, że zrobi 

rozeznanie, na ile możliwe jest uruchomienie takiej aplikacji. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż Przewodnicząca stwierdziła, że Radna otrzymała 

odpowiedz na pismo z dnia 15 lutego, co nie jest prawdą. 

 

Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż prawdopodobnie odebrała pismo Pani Sołtys, ale żeby 

udokumentować ten fakt potwierdzenie wysłania zostanie przekazane Radnej. 

 

Ad.22 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. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, ile pism i odpowiedzi na nie zostało 

złożonych przez Radną Irenę Furmańską, ponieważ uważa, że te pisma niczego nie wnoszą 

dla dobra Radnych i mieszkańców.   

 

Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż taką informację przedstawi na kolejnej sesji.  

 

Wójt oznajmił, iż dziękuje Radnej Krystynie Rajczyk za tę uwagę, ponieważ pracownicy 

Urzędu mają naprawdę mnóstwo zajęć, a piętrzenie spraw jest nieposzanowaniem ludzkiego 

czasu i pieniędzy gminnych, ponieważ pracownicy odpowiadając na takie pisma zajmują się 

„dmuchaniem w balon”. Radni powinni walczyć dla dobra mieszkańców, interesować się 

ważnymi dla mieszkańców spraw i wnosić zapytania, ale nie powinni zasypywać 

pracowników nieistotnymi kwestiami. 

 

Radny Ireneusz Kucner poprosił Radnych o więcej zaufania między sobą i do pracowników 

Urzędu.  
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Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż Wójt swoim wystąpieniem jej nie zniechęci i będzie 

pisała interpelacje, zawsze kiedy zajdzie taka potrzeba.  

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, czy inni Radni poza Radną Ireną Furmańską 

również zgłaszają problemy związane z niedostarczeniem korespondencji. 

 

Przewodnicząca Rady udzieliła odpowiedzi, iż nie miała żadnego zgłoszenia od pozostałych 

Radnych. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner złożył sprawozdanie  

z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 

Radna Irena Furmańska opuściła posiedzenie (godz. 13.20).  

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz  złożył 

sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, ilu pracowników zatrudnia Wójt. 

 

Sekretarz odpowiedział, że w Urzędzie pracują 33 osoby z uwzględnieniem Wójta, Z-cy 

Wójta, Sekretarza, Skarbnika oraz 2 Panie sprzątające.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, co ma zrobić mieszkaniec, który 

dzwoniąc do Urzędu jest przełączany od jednego pracownika do drugiego i nikt nie jest  

w stanie mu pomóc. 

 

Wójt oznajmił, iż w takiej sytuacji prosi o telefon bezpośrednio do Wójta, który ustali, kto 

jest odpowiedzialny za sytuacje i zdyscyplinuje pracownika.  

 

Radny Ireneusz Kucner zwrócił się z pytaniem, czy można jeszcze zgłaszać uwagi do 

kursów PKS. 

 

Sekretarz poinformował, iż uwagi mieszkańców zostały już przekazane do PKS, jednak jest 

bardzo ograniczona możliwość zmian ze względów organizacyjnych.  

 

Przewodnicząca Rady przypomniała Radnym o obowiązku składania oświadczeń 

majątkowych do dnia 30 kwietnia.  

 

Ad.23 porządku obrad  

Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXX 

sesji o godz. 13
25

.   
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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

