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1 czerwca 2017r.
Posiedzenie Komisji odbyło się pół godziny przed sesją Rady Gminy.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Uchwała w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Santok.
4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2017.
5. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1
Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki Stanisław Tokarski o godz. 950 dokonał
otwarcia posiedzenia komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja uczestniczyła w 6
osobowym składzie. Spoza Komisji udział wzięli: Wójt Gminy Józef Ludniewski, Skarbnik
Gminy Andrzej Szymczak.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 2
Komisja przyjęła proponowany porządek posiedzenia jednogłośnie – 6 głosami za.
Ad. 3
Uchwałę w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Santok omówił Wójt Gminy.
Przewodniczący Komisji poinformował, iż dnia 29 maja Komisja procedowała już nad
uchwałą i wypracowała stanowisko, aby §11 ust. 4 pkt. 1 brzmiał „w okresie od 1 kwietnia do
31 października na całym obszarze – raz w tygodniu”, a pkt 2 został usunięty.
Wójt poinformował, iż poprosił aby Komisja zebrała się przed sesją w celu ponownego
omówienia uchwały, ponieważ na terenach obszarów wiejskich wywóz odpadów zielonych
do tej pory był raz na dwa tygodnie, w regulaminie zaszła pomyłka i wpisano „raz w
tygodniu”. W MG-6 odbyła się dyskusja na ten temat i wywnioskowano, iż nie ma potrzeby
wywożenia odpadów biodegradowalnych raz w tygodniu na terenach wiejskich, gdyż ludzie
posiadają kompostowniki. Ponadto nie będzie to ekonomiczne i spowoduje podwyżkę cen.
Wszystkie Rady Gmin podjęły uchwałę mając na uwadze, że najważniejsze jest to, aby nie
podnosić ceny.
Przewodniczący Komisji poinformował, iż Komisja pracując nad uchwałą oparła się na
opinii Inspektora Sanitarnego, który sugeruje zmianę częstotliwości wywozów odpadów
biodegradowalnych we wskazanym okresie w zabudowie wielorodzinnej na terenach
wiejskich, a takie tereny w gminie Santok są. Zdaniem Przewodniczącego w zabudowie
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wielorodzinnej w gminie Santok tj. w Wawrowie, Gralewie oraz Lipkach Wielkich wywóz
danych odpadów powinien odbywać się raz w tygodniu, ponieważ ich mieszkańcy mają takie
same warunki jak mieszkańcy terenów miejskich i tak samo powinni być traktowani.
Wójt oznajmił, że do tej pory wywóz był raz na dwa tygodnie i funkcjonowało to dobrze, nie
ma sensu tego zmieniać, ponieważ będzie to generował koszty.
Radna Irena Furmańska zapytała, czy jeżeli uchwała zostanie przyjęta w przedstawionej
wersji to nie będzie podwyżki cen na wywóz odpadów.
Wójt udzielił odpowiedzi, że podwyżka jest nieprzewidywana, ponieważ nie było jeszcze
przetargów.
Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż na poprzedniej Komisji była za tym, aby wywóz
odpadów biodegradowalnych odbywał się raz w tygodniu, ale jeżeli postąpić tak jak sugeruje
Przewodniczący Komisji, czyli „odpuścić” domki jednorodzinne, a jedynie w zabudowie
wielorodzinnej zwiększyć częstotliwość wywozu odpadów to samochód będzie robił duże
trasy i to również wpłynie na podwyższenie kosztów. Radna wyraziła zdanie, iż uchwała
powinna zostać w wersji niezmienionej jednak sprawę należy monitorować.
Wójt poprosił, aby Komisja prace według porządku obrad, ponieważ musi chwilowo opuścić
posiedzenie przed głosowaniem nad uchwałą.
Ad. 4
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2017 omówił
Skarbnik Gminy.
Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, skąd wzięło się zwiększenie po stronie
dochodów.
Skarbnik udzielił odpowiedzi, iż są to środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych na rewitalizację Gralewa.
Przewodniczący Komisji poddał uchwałę pod głosowanie.
Opinia Komisji
Komisja zaopiniowała uchwałę pozytywnie jednogłośnie - 6 głosami za.
Ad. 3 - kontynuacja.
Przewodniczący Komisji złożył wniosek, aby na terenach w zabudowie wielorodzinnej
odpady biodegradowalne były wywożone raz w tygodniu.
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Wójt oznajmił, że w blokach nie ma dużo przedmiotowych odpadów, ponieważ wszystko co
jest dookoła bloków obsługuje gmina (kosi trawy).
Radny Jerzy Stępień wyraził zdanie, iż Komisja nie powinna wprowadzać zmian w
przedmiotowej uchwale, jednak Przedstawiciele Rady w MG-6 Radny Tomasz Helicki oraz
Wójt powinni zwrócić uwagę, iż jest problem i w regulaminie opracowywanym na przyszły
rok, należy zastanowić się nad rozwiązaniem.
Przewodniczący Komisji poddał swój wniosek pod głosowanie.
Opinia Komisji
Komisja poprzez głosowanie nie uwzględniła wniosku głosami – 1 za, 5 przeciw, 0
wstrzymujących.
Przewodniczący Komisji poddał uchwałę (w pierwotnej wersji) pod głosowanie.
Opinia Komisji
Komisja zaopiniowała uchwałę pozytywnie - 5 głosami za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących.
Ad. 5
Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął o
godzinie 1015 posiedzenie Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa.
Przewodniczący Komisji

Protokolant

Stanisław Tokarski

Joanna Krystosik
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