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Protokół XVII/2016 

z XVII Sesji Rady Gminy Santok 

z dnia 11 lutego 2016r. 

 

 

Porządek posiedzenia dostarczony radnym w materiałach na sesje: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia aktu  

o utworzeniu samorządowej instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury  

w Santoku.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie  

w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu 

rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznej szkoły oraz klas pierwszych publicznego 

gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Santok, dokumentów nie 

zbędnych do potwierdzenia ich spełnienia oraz liczby punktów dla poszczególnych 

kryteriów.  

6. Interpelacje i wolne wnioski. 

7. Przyjęcie protokołów z XV i XVI Sesji Rady Gminy Santok. 

8. Zamknięcie obrad. 

 

 

Ad.1 porządku obrad 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 

 

Otwarcia XVII Sesji Rady Gminy Santok o godz. 10
15

 dokonał Przewodniczący Rady 

Gminy Damian Kochmański stwierdzając, że skład Rady na dzisiejszym posiedzeniu 

wynosi 12 radnych. Nieobecni w tym momencie radni Tomasz Skrobański, Piotr Goławski 

oraz Tadeusz Boczula. Podczas odczytywania zmienionego porządku obrad, do posiedzenia 

dołączył radny Tomasz Skrobański i od tego momentu skład Rady zwiększył się do 13 

radnych.   

Lista obecności radnych i gości zaproszonych w załączniku do protokołu.  

 

Ad. 2 porządku obrad 

Ustalenie porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni mieli możliwość zapoznania się  

z proponowanym porządkiem obrad w materiałach dostarczonych na sesję i zwrócił się  

z pytaniem czy mają jakieś uwagi, bądź zmiany do porządku obrad. 

 

Z racji nieobecności Wójta oraz Kierowników Referatów Przewodniczący zaproponował 

wyłączenie punktu 6: Interpelacje i wolne wnioski z porządku obrad.  

Radni nie wnieśli uwag, w związku z czym Przewodniczący Rady poddał wniosek  

o wykreślenie punktu 6 pod głosowanie. Rada przyjęła go głosami 12 za, 0 przeciw,  

0 wstrzymujących.  

 

Przewodniczący przedstawił porządek obrad z poprawką i poddał go pod głosowanie.  

 

 

W trakcie odczytywania porządku obrad, do obrad dołączył radny Tomasz Skrobański.  
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Porządek obrad przyjęto - 13 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. 

 

Porządek obrad po zmianie: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia aktu  

o utworzeniu samorządowej instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury  

w Santoku.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie  

w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu 

rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznej szkoły oraz klas pierwszych publicznego 

gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Santok, dokumentów nie 

zbędnych do potwierdzenia ich spełnienia oraz liczby punktów dla poszczególnych 

kryteriów.  

6. Przyjęcie protokołów z XV i XVI Sesji Rady Gminy Santok. 

7. Zamknięcie obrad.  

 

 

Ad. 3 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia aktu o utworzeniu 

samorządowej instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Santoku.  

 

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Paweł Pisarek. 

 

Sekretarz przedstawił zmianę §1. ust. 1, do przedłożonego radnym projektu uchwały, który 

otrzymał brzmienie: tworzy się gminną jednostkę organizacyjną działającej w formie 

samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury zwany dalej Ośrodkiem.  

Wniósł też o poprawkę redakcyjną paragrafu 4, który otrzymał brzmienie: uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego. 

 

Sekretarz wyjaśnił, że przyspieszanie powołania instytucji kultury jest związane  

z możliwością starania się o dofinansowanie na wyposażenie bibliotek, jednak o środki mogą 

się starać tylko instytucje kultury, stąd Gmina planuje do końca lutego zakończyć wszystkie 

czynności związane z założeniem instytucji i złożyć wniosek do Ministerstwa Kultury. 

Sekretarz dodał, że nie ma gwarancji otrzymania dotacji i przypomniał o trwającym konkursie 

na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, którego obowiązki do czasu 

rozstrzygnięcia konkursu pełnić będzie obecna Pani Dyrektor.   

 

Radny Radosław Wawrzyniak zapytał o zarys wydatkowania w przypadku otrzymania 

środków.  

 

Sekretarz Gminy oznajmił, że w dużej mierze środki zostaną przeznaczone na modernizację 

i adaptację na bibliotekę budynku po byłej szkole w Lipkach Wielkich.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła uwagę, że jak nie ma wpisanej daty to nie ma początku 

działania instytucji.  

 

Sekretarz oświadczył, że instytucja uzyskuje osobowość prawną i może zacząć działalność  

z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wójta Gminy Santok. 
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Stwierdził, że wpisanie daty w pierwszej wersji uchwały było błędem, dlatego na samym 

początku sesji zarekomendował skreślenie daty.  

 

Radny Jerzy Stępień zapytał, czy prace remontowe i adaptacyjne będą prowadzone 

wyłącznie w Lipkach Wielkich. 

 

Zastępca Wójta Bogumił Ciborski poinformował, że dotacja zostanie udzielona z Programu 

Biblioteka Plus, który pozwoli kompleksowo przeprowadzić prace remontowe, jednak są one 

przewidziane tylko w Lipkach Wielkich.  

 

W wyniku braku dalszych pytań Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały  

z naniesionymi zmianami i poddał go pod głosowanie.   

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy  podjęła uchwałę głosami: 

13 za uchwałą, 0 przeciw, 0 wstrzymujące. Obecnych na sesji 13 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XVIII/118/16stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 4 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie  

w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok.  

 

Projekt uchwały omówił Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty Józef Kowalicki. 

 

Radny Damian Kochmański (Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu) 
przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.   

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały podczas której radna 

Irena Furmańska zgłosiła uwagi do projektu i zaproponowała zmiany, które zostały poddane 

pod dyskusję. 

Między innymi radna zaproponowała, aby w § 1.2) dodać „lub studiujących stacjonarnie”. 

Radna stwierdziła w tym punkcie, że zdanie: „ Kryterium stosuje się również do pracującego 

rodzica samotnie wychowującego dziecko”, jest już zapisane w ustawie o oświacie i zgodnie 

z zasadami techniki prawodawczej nie powinno być powielane w uchwale. 

Radna wniosła o dodanie kryterium jako punkt 6) o treści: „dziecko, którego rodzice 

mieszkają w gminie Santok i w rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu, 

wskazują miejsce zamieszkania na terytorium gminy Santok osobiście lub za pośrednictwem 

płatnika”. Do tego kryterium obowiązywałoby oświadczenie. 

 

W trakcie dyskusji Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach, w celu 

doprecyzowania treści zgłoszonych zmian. 

 

Po przerwie Przewodniczący Rady odczytał wypracowane przez radnych podczas dyskusji 

zmiany i poddał je pod głosowanie. 

 

Zmiany wprowadzone przez radnych: 

 

1. Utrzymać w uchwale słownictwo ustawowe, zgodnie z którym określenie „dziecko” 

zastąpić „kandydatem”.  Zmianę przyjęto przez aklamację. 
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2. Paragraf 1, punkt 1otrzymuje brzmienie:  

„kandydat zamieszkujący na terenie gminy Santok, którego rodzice (opiekunowie 

prawni) w rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu wskazują miejsce 

zamieszkania na terenie gminy Santok” 

 

Zmiany zostały przyjęte głosami 8 za, 3 przeciw, 2 głosy wstrzymujące. Obecnych na sesji  

13 radnych. 

 

3. Paragraf 1, punkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 „kandydat, którego oboje rodziców (opiekunów prawnych) wykonują pracę lub 

studiują stacjonarnie. Kryterium stosuje się również do rodziców (opiekunów 

prawnych) samotnie wychowujących dziecko, pracujących lub studiujących 

stacjonarnie” 

 

Zmiany zostały przyjęte głosami 9 za, 1 przeciw, 3 głosy wstrzymujące. Obecnych na sesji  

13 radnych. 

 

4. W paragrafie 1 uchwały radni ustalili również liczbę przyznanych punktów dla 

każdego kryterium, i tak: 

1) dla kryterium w punkcie 1 – 30 pkt 

2) dla kryterium w punkcie 2 – 25 pkt 

3) dla kryterium w punkcie 3 – 20 pkt 

4) dla kryterium w punkcie 4 – 15 pkt 

5) dla kryterium w punkcie 5 – 10 pkt 

 

Przed przystąpieniem do głosowania obrady opuścił radny Jerzy Stępień zwalniając się  

u Przewodniczącego Rady. Od tej chwili stan radnych zmniejszył się do 12 radnych. 

Zmiany w zakresie przyznanych punktów zostały przyjęte 9 głosami za, 2 przeciw, 1 głos 

wstrzymujący. Obecnych na sesji 12 radnych. 

 

Przewodniczący Rady odczytał cały projekt uchwały z naniesionymi zmianami i poddał  

go pod głosowanie.   

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy  podjęła uchwałę głosami: 

8 za uchwałą, 2 przeciw, 2 wstrzymujące. Obecnych na sesji 12 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XVIII/119/16 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił 5 minutową przerwę w celu sporządzenia podjętej uchwały  

i przekazania kserokopii radnym, zgodnie z sugestią radnej Krystyny Rajczyk.  

 

W trakcie przerwy Sekretarz Paweł Pisarek poinformował o konferencji w Muzeum 

Lubuskim na temat „ Czy Gmina Santok może stymulować rozwój miasta Gorzowa i powiatu 

Gorzowskiego” pod patronatem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, w dniu 11 marca. 

Dodał, że będą wysyłane zaproszenia do radnych i prosi o potwierdzenie przybycia.  

  

Sekretarz odczytał również terminy zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach,  

w związku z pracami nad statutami oraz podał terminy „Dni Grodu Santok”, które zostały 

przesunięte na 24- 26 czerwca.  

Dodał, że na najbliższej Sesji chciałby aby rada podjęła uchwałę o statucie gminy i prosi 

radnych o ewentualne spotkanie w sprawie uwag radnych do statutu.  Przypomniał,  

że w związku z nastaniem nowego roku trzeba przyjąć uchwałę o powstaniu Centrum Usług 

Wspólnych.   
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Po przerwie przystąpiono do omawiania punktu 5 porządku obrad. 

 

Ad. 5 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym  

do klas pierwszych publicznej szkoły oraz klas pierwszych publicznego gimnazjum, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Santok, dokumentów nie zbędnych  

do potwierdzenia ich spełnienia oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.  

 

Projekt uchwały omówił Kierownik GZO Józef Kowalicki. 

 

Radny Damian Kochmański (Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu) 
przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.   

 

Radna Irena Furmańska zapytała jak wygląda procedura odwoławcza, czy musi być 

zawarta w uchwale rady, czy wynika to z ustawy o oświacie, gdzie są zapisane kryteria  

o odwołaniu się od decyzji.  

 

Radna zauważyła, że w przypadku braku określonych procedur odwoławczych, należałoby 

wyjaśnić kto je ustala, czy Wójt Gminy, czy Rada Gminy w odrębnej uchwale i dodała, że nie 

można zostawić tego bez rozpatrzenia i należy ustalić zasady takiej procedury.   

 

W toku dyskusji nad zgłoszonym pytaniem radna Irena Furmańska zwróciła się  

o wyjaśnienie kwestii odwoławczej na następną sesję (pisemnie), gdyż nie otrzymała 

odpowiedzi na swoje pytanie. 

 

Radny Stanisław Tokarski zadał pytanie o kwestie punktacji w stosunku do otrzymanych 

średnich ocen uzyskiwanych przez uczniów. Radny zastanawia się czy jest to wymysł lokalny 

czy zawarty w ustawie.  

 

Kierownik GZO Józef Kowalicki wyjaśnił, że są to kryteria umowne, które mogą zostać 

zmienione. 

 

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o poprawę błędów drukarskich w projekcie 

uchwały i zaproponował zmianę w kolejności ustępów w paragrafie 2.  

 

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały z naniesionymi 

zmianami i poddał go pod głosowanie.   

 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy  podjęła uchwałę głosami: 

12 za uchwałą, 0 przeciw, 0 wstrzymujące. Obecnych na sesji 12 radnych. 

 

Tekst jednolity uchwały nr XVIII/120/16stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 6 porządku obrad 

Przyjęcie protokołów z XV i XVI Sesji Rady Gminy Santok. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły były przekazane drogą elektroniczną  

do radnych oraz są wyłożone do wglądu na dzisiejszej Sesji. Zwrócił się z pytaniem,  

czy są uwagi do protokołów.  
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Wobec braku uwag Przewodniczący przeszedł do głosowania nad przyjęciem protokołów z 

XV i XVI Sesji Rady Gminy Santok.   

 

W głosowaniu protokół z XV sesji przyjęto jednogłośnie, 12 głosami za. 

W głosowaniu protokół z XVI sesji przyjęto jednogłośnie, 12 głosami za. 

 

Kierownik GZO Józef Kowalicki  w związku z zadanym wcześniej pytaniem radnej Ireny 

Furmańskiej odczytał z ustawy o systemie oświaty, w jaki sposób wygląda procedura 

odwoławcza od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. 

 W związku  z powyższym radna Irena Furmańska odstąpiła od wniosku o udzielenie  

Jej odpowiedzi na następną sesję w formie pisemnej.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że do Biura Rady wpłynęły dwa pisma, które radni 

otrzymali drogą elektroniczną. Jedno z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  

w Gorzowie dotyczące budynków gospodarczych w Gralewie oraz sprawozdanie o wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  

w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego na rok 2015. 

 

 

Ad. 7 porządku obrad 

Zamknięcie obrad.  

 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 12.05 Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął obrady XVII Sesji. 

 

Protokolant        Przewodniczący Rady 

 

Ewa Konieczna       Damian Kochmański 

 

 


