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PROTOKÓŁ NR XXXIX/2022 

Z XXXIX  SESJI RADY GMINY S A N T O K 

16 LUTEGO 2022R. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym,  

w tym przedstawienie pism i opinii, wniosków, itp. wpływających do Rady oraz 

informacje  

o sposobie ich załatwienia. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

6. Pytania radnych, sołtysów i mieszkańców. 

7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu 

nieruchomości położonej w m. Santok na czas nieokreślony. (projekt 1)  

8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu 

nieruchomości położonej w m. Santok na czas nieokreślony. (projekt 2) 

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas 

nieokreślony, oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 

(projekt 3) 

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 

do 3 lat w trybie bezprzetargowym. (projekt 4) 

11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 

do 3 lat w trybie bezprzetargowym. (projekt 5) 

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

miejscowości Wawrów oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. (projekt 6) 

13. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w 

miejscowości Lipki Wielkie. (projekt 7) 

14. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok obszaru położonego w 

miejscowości Czechów. (projekt 8) 

15. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok obszaru położonego w 

miejscowości Wawrów. (projekt 9) 

16. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji  z budżetu Gminy Santok na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków (projekt 10) 

17. Uchwała w sprawie przystąpienia gminy Santok do realizacji Programu „Korpusu 

Wsparcia Seniorów” na rok 2022. (projekt 11)\ 

18. 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 2022 roku. (projekt 12) 

19. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Santok, którzy uczestniczyli w działaniu 
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ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez 

Państwową Straż Pożarną lub Gminę Santok. (projekt 13) 

20. Uchwała w sprawie zmiany uchwały  nr XVI/152/2019 Rady Gminy Santok z dnia 27 

listopada 2019 r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Santok z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2023. (projekt 14) 

21. Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

(projekt 15) 

22. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2022. (projekt 

16) 

23. Uchwała w sprawie uznania skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Santoku za bezzasadną. (projekt 17) 

24. Odpowiedzi na pytania zgłaszane na bieżącej sesji lub zgłoszone na poprzednich 

sesjach. 

25. Wolne wnioski i informacje. 

26. Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Ad.1 porządku obrad  

Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.  

Przewodnicząca Rady Gminy dokonała otwarcia XXXIX 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.  

 

Przewodnicząca Rady zaproponowała zmianę do porządku obrad polegającą na 

wprowadzeniu: 

 w pkt 24 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Santok 

nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr dz. 627/1, obr. Santok (projekt 18)  

 w pkt 25 uchwały w sprawie  przyjęcia stanowiska Rady Gminy Santok dotyczącego 

wsparcia Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w 

związku z usunięciem przez Ministra Zdrowia z Wojewódzkiego Planu Transformacji 

Województwa Lubuskiego na lata 2022-2026 strategicznych dla rozwoju i realizacji 

świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców północnej części województwa lubuskiego. 

(projekt 19). 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zaproponowane zmiany. 

Rada Gminy w drodze głosowania  przyjęła zmianę. 

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. Krystyna Podsiadło – za  

9. Mirosława Porańczyk –za 

10. Krystyna Rajczyk - za 

11. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

12. Renata Szostak – za  

13. Marian Tomkiewicz – za 

 

Sekretarz zawnioskował o zmianę w porządku obrad polegającą na wprowadzeniu: 

 uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie  zadania pn. 

„Wykonania odwodnienia drogi nr 1405F w rejonie skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 158 w Janczewie”. (projekt 20), 

 uchwały 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 odcinku od Janczewa 

(Kolonia) w kierunku Zdroiska – I etap w miejscowości Janczewo” (projekt 

21). 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zaproponowane zmiany. 

Rada Gminy 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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

12. Renata Szostak – za  

13. Marian Tomkiewicz – za 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządek obrad ze zmianami. 

Rada Gminy w drodze głosowania  przyjęła porządek obrad ze zmianami. 
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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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

12. Renata Szostak – za  

13. Marian Tomkiewicz – za 

 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym,  

w tym przedstawienie pism i opinii, wniosków, itp. wpływających do Rady oraz 

informacje  

o sposobie ich załatwienia. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

6. Pytania radnych, sołtysów i mieszkańców. 

7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu 

nieruchomości położonej w m. Santok na czas nieokreślony. (projekt 1)  

8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu 

nieruchomości położonej w m. Santok na czas nieokreślony. (projekt 2) 

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas 

nieokreślony, oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 

(projekt 3) 

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 

do 3 lat w trybie bezprzetargowym. (projekt 4) 

11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 

do 3 lat w trybie bezprzetargowym. (projekt 5) 

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

miejscowości Wawrów oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. (projekt 6) 

13. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w 

miejscowości Lipki Wielkie. (projekt 7) 

14. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok obszaru położonego w 

miejscowości Czechów. (projekt 8) 

15. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok obszaru położonego w 

miejscowości Wawrów. (projekt 9) 
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16. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji  z budżetu Gminy Santok na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków (projekt 10) 

17. Uchwała w sprawie przystąpienia gminy Santok do realizacji Programu „Korpusu 

Wsparcia Seniorów” na rok 2022. (projekt 11) 

18. 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 2022 roku. (projekt 12) 

19. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Santok, którzy uczestniczyli w działaniu 

ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez 

Państwową Straż Pożarną lub Gminę Santok. (projekt 13) 

20. Uchwała w sprawie zmiany uchwały  nr XVI/152/2019 Rady Gminy Santok z dnia 27 

listopada 2019 r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Santok z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2023. (projekt 14) 

21. Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

(projekt 15) 

22. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2022. (projekt 

16) 

23. Uchwała w sprawie uznania skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Santoku za bezzasadną. (projekt 17) 

24. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Santok nieruchomości 

zabudowanej oznaczonej nr dz. 627/1 obr. Santok (projekt 18)  

25. Uchwała w sprawie  przyjęcia stanowiska Rady Gminy Santok dotyczącego wsparcia 

Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w związku z 

usunięciem przez Ministra Zdrowia z Wojewódzkiego Planu Transformacji 

Województwa Lubuskiego na lata 2022-2026 strategicznych dla rozwoju i realizacji 

świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców północnej części województwa lubuskiego. 

(projekt 19). 

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

celowej dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie  zadania pn. „Wykonania 

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

Janczewie” (projekt 20). 

27. 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 odcinku od Janczewa (Kolonia) w kierunku 

Zdroiska – I etap w miejscowości Janczewo” (projekt 21). 

28. Odpowiedzi na pytania zgłaszane na bieżącej sesji lub zgłoszone na poprzednich 

sesjach. 

29. Wolne wnioski i informacje. 

30. Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Santok. 
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Ad. 3 porządku obrad  

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym, w tym przedstawienie pism i opinii, wniosków, itp. wpływających do Rady 

oraz informacje o sposobie ich załatwienia. 

 

Przewodnicząca Rady złożyła sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym oraz 

poinformowała o pismach, które wpłynęły do Biura Rady. 

 

Ad. 4 porządku obrad  

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż do Biura Rady interpelacje nie wpłynęły. 

 

Ad.5 porządku obrad  

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

 

Wójt złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.  

 

Ad.6 porządku obrad  

Pytania radnych, sołtysów i mieszkańców. 

 

Pytania zadały następujące osoby: 

Radna Irena Furmańska; 

Radny Ireneusz Kucner; 

Radny Marian Tomkiewicz; 

Radna Krystyna Rajczyk; 

Sołtys Sołectwa Wawrów. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi na pytanie Sołtysa Sołectwa Wawrów. 

 

Ad.7 porządku obrad  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości 

położonej w m. Santok na czas nieokreślony. (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. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości położonej w m. Santok na czas 

nieokreślony.  

Rada przyjęła uchwałę. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula - za 
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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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

12. Renata Szostak – za  

13. Marian Tomkiewicz – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXIX/371/2022 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 8 porządku obrad  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości 

położonej w m. Santok na czas nieokreślony. (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 wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości położonej w m. Santok na czas 

nieokreślony.  

Rada przyjęła uchwałę. 

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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

12. Renata Szostak – za  

13. Marian Tomkiewicz – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXIX/372/2022 stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad.9 porządku obrad  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony, 

oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy. (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 wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony, oraz na odstąpienie od przetargowego trybu 

zawarcia tej umowy.  

Rada przyjęła uchwałę. 

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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

12. Renata Szostak – za  

13. Marian Tomkiewicz – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXIX/373/2022 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.10 porządku obrad  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 

lat w trybie bezprzetargowym. (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 wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym.  

Rada przyjęła uchwałę. 

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. Krystyna Podsiadło – za  

9. Mirosława Porańczyk –za 

10. Krystyna Rajczyk - za 

11. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

12. Renata Szostak – za  

13. Marian Tomkiewicz – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXIX/374/2022 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.11 porządku obrad  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 

lat w trybie bezprzetargowym. (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. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym.  

Rada przyjęła uchwałę. 

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  
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9. Mirosława Porańczyk –za 

10. Krystyna Rajczyk - za 

11. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

12. Renata Szostak – za  

13. Marian Tomkiewicz – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXIX/375/2022 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.12 porządku obrad  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości 

Wawrów oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. (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 zgody na 

sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Wawrów oraz udzielenia bonifikaty od ceny 

sprzedaży. 

Rada przyjęła uchwałę. 

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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

12. Renata Szostak – za  

13. Marian Tomkiewicz – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXIX/376/2022 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.13 porządku obrad  

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości 

Lipki Wielkie. (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 sprzedaży nieruchomości 

niezabudowanej położonej w miejscowości Lipki Wielkie. 

Rada przyjęła uchwałę. 

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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

12. Renata Szostak – za  

13. Marian Tomkiewicz – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXIX/377/2022 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.14 porządku obrad  

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w gminie Santok obszaru położonego w miejscowości Czechów. (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. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok obszaru 

położonego w miejscowości Czechów.  

Rada przyjęła uchwałę. 

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  
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9. Mirosława Porańczyk –za 

10. Krystyna Rajczyk - za 

11. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

12. Renata Szostak – za  

13. Marian Tomkiewicz – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXIX/378/2022 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.15 porządku obrad  

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w gminie Santok obszaru położonego w miejscowości Wawrów. (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 przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok obszaru 

położonego w miejscowości Wawrów.  

Rada przyjęła uchwałę. 

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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

12. Renata Szostak – za  

13. Marian Tomkiewicz – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXIX/379/2022 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.16 porządku obrad  

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji  z budżetu Gminy Santok na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (projekt 

10) 

 

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, Kierownik RRG Bogumiła Popkowska. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia dotacji  

z budżetu Gminy Santok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

Rada przyjęła uchwałę. 

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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - wstrzymany 

12. Renata Szostak – za  

13. Marian Tomkiewicz – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXIX/380/2022 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.17 porządku obrad  

Uchwała w sprawie przystąpienia gminy Santok do realizacji Programu „Korpusu 

Wsparcia Seniorów” na rok 2022. (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. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Kierownik OPS Anita Łukowiak. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie przystąpienia gminy 

Santok do realizacji Programu „Korpusu Wsparcia Seniorów” na rok 2022. 

Rada przyjęła uchwałę. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula - za 
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2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn – nie wzięła udziału w głosowaniu 

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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

12. Renata Szostak – za  

13. Marian Tomkiewicz – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXIX/381/2022 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.18 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 2022 

roku. (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. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak (udzieliła odpowiedzi na pytanie zadane na 

komisji dnia 14.02.2022r.), Radna Irena Furmańska. 

 

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 2022 roku.  

Rada przyjęła uchwałę. 

Wyniki głosowania: 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – wstrzymany 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 
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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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

12. Renata Szostak – za  

13. Marian Tomkiewicz – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXIX/382/2022 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.19 porządku obrad  

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Santok, którzy uczestniczyli w działaniu 

ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową 

Straż Pożarną lub Gminę Santok. (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. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Santok, 

którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu 

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Santok.  

Rada przyjęła uchwałę. 

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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

12. Renata Szostak – za  

13. Marian Tomkiewicz – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXIX/383/2022 stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad.20 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zmiany uchwały  nr XVI/152/2019 Rady Gminy Santok z dnia 27 

listopada 2019 r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Santok  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2023. (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 uchwały  nr 

XVI/152/2019 Rady Gminy Santok z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Wieloletniego 

Programu Współpracy Gminy Santok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

lata 2020-2023.  

Rada przyjęła uchwałę. 

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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

12. Renata Szostak – za  

13. Marian Tomkiewicz – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXIX/384/2022 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę (godz. 12.38). Po przerwie (godz. 13.00) 

kontynuowano obrady zgodnie z porządkiem obrad. 

 

Ad.21 porządku obrad  

Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. (projekt 

15) 

 

Uchwałę omówił Sekretarz. 

 

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 wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.  

Rada przyjęła uchwałę. 

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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

12. Renata Szostak – za  

13. Marian Tomkiewicz – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXIX/385/2022 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.22 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2022. (projekt 16) 

 

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 2022. 

Rada przyjęła uchwałę. 

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  
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9. Mirosława Porańczyk –za 

10. Krystyna Rajczyk - za 

11. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

12. Renata Szostak – za  

13. Marian Tomkiewicz – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXIX/386/2022 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.23 porządku obrad  

Uchwała w sprawie uznania skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku 

za bezzasadną. (projekt 17) 

 

Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Wanda Kucharska omówiła uchwałę.  

 

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 uznania skargi na 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku za bezzasadną. 

Rada przyjęła uchwałę. 

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 – przeciw  

9. Mirosława Porańczyk –za 

10. Krystyna Rajczyk - przeciw 

11. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - przeciw 

12. Renata Szostak – za  

13. Marian Tomkiewicz – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXIX/387/2022 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.24 porządku obrad  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Santok nieruchomości 

zabudowanej oznaczonej nr dz. 627/1 obr. Santok (projekt 18).  

 

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 wyrażenia zgody na 

nabycie przez gminę Santok nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr dz. 627/1 obr. 

Santok. 

Rada przyjęła uchwałę. 

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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

12. Renata Szostak – za  

13. Marian Tomkiewicz – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXIX/388/2022 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.25 porządku obrad  

Uchwała w sprawie  przyjęcia stanowiska Rady Gminy Santok dotyczącego wsparcia 

Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w związku z usunięciem 

przez Ministra Zdrowia z Wojewódzkiego Planu Transformacji Województwa Lubuskiego 

na lata 2022-2026 strategicznych dla rozwoju i realizacji świadczeń zdrowotnych dla 

mieszkańców północnej części województwa lubuskiego. (projekt 19). 

 

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 przyjęcia stanowiska 

Rady Gminy Santok dotyczącego wsparcia Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego 

w Gorzowie Wlkp. w związku z usunięciem przez Ministra Zdrowia z Wojewódzkiego Planu 

Transformacji Województwa Lubuskiego na lata 2022-2026 strategicznych dla rozwoju i 

realizacji świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców północnej części województwa 

lubuskiego. 
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Rada przyjęła uchwałę. 

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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

12. Renata Szostak – za  

13. Marian Tomkiewicz – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXIX/389/2022 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.26 porządku obrad  

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

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

nr 1405F w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 158 w Janczewie”. (projekt 20). 

 

Uchwałę omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia woli 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gorzowskiego na 

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

skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 158 w Janczewie”.  

Rada przyjęła uchwałę. 

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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

12. Renata Szostak – za  

13. Marian Tomkiewicz – za 
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Tekst jednolity uchwały nr XXXIX/390/2022 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.27 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 odcinku od Janczewa (Kolonia) w kierunku Zdroiska – I etap w 

miejscowości Janczewo” (projekt 21). 

 

Uchwałę omówiła Kierownik RRG Bogumiła Popkowska. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska. 

 

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 odcinku od 

Janczewa (Kolonia) w kierunku Zdroiska – I etap w miejscowości Janczewo”. 

Rada przyjęła uchwałę. 

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. Magdalena Rzeczycka-Więckowska - za 

12. Renata Szostak – za  

13. Marian Tomkiewicz – za 

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXIX/391/2022 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.28 porządku obrad  

Odpowiedzi na pytania zgłaszane na bieżącej sesji lub zgłoszone na poprzednich sesjach. 

 

Odpowiedzi w kolejności zadawanych pytań udzieliły następujące osoby: 

Wójt; 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Zbigniew Łukasiewicz; 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska; 

Wójt; 

Kierownik RRG Bogumiła Popkowska; 

Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak; 
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Radna Mirosława Porańczyk opuściła posiedzenie (godz. 13.50). Od tego momentu w 

posiedzeniu uczestniczyło 12 Radnych. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Radny Ireneusz Kucner, Radny Marian Tomkiewicz. 

 

Ad.29 porządku obrad  

Wolne wnioski i informacje. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Krystyna Rajczyk, Wójt, Kierownik RRG Bogumiła Popkowska, Radny Marian 

Tomkiewicz, Radna Magdalena Rzeczycka-Więckowska, Radny Ireneusz Kucner, 

Mieszkanka gminy Ewa Herman  

 

Ad.30 porządku obrad  

Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXXIX 

sesji o godz. 15
00

.   

 

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

