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Protokół nr 68/2018 

Komisja Budżetu Gospodarki i Rolnictwa 

28 czerwca 2018r. 

(posiedzenie odbyło się w dniu Sesji Rady Gminy) 

 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Opinia do projektu uchwały w spawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

gminy Santok na lata 2018-2029. 

3. Opinia do projektu uchwały w sprawie dopłaty do cen dostarczanej wody  

i odprowadzanych ścieków.  

4. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski o godz.  

12
15

 dokonał otwarcia posiedzenia komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja 

uczestniczyła w pełnym 6-osobowym składzie. Spoza Komisji udział wzięli: Skarbnik Gminy 

Andrzej Szymczak. 

 

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, iż dokumenty, które wpłynęły na maila w dniu 

wczorajszym do Radnych, powinny być dostarczane wcześniej, ponieważ są bardzo istotne.  

 

Ad. 2 

Projekt uchwały w spawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 

2018-2029 omówił Skarbnik Gminy. 

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie 

Opinia Komisji 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie – 6 głosami za. 

 

Ad. 3 

Projekt uchwały w sprawie dopłaty do cen dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków 

omówił Skarbnik, który poinformował, iż dopłata o której mowa  w §2 zgodnie z zapisami 

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dotyczy 

jedynie ścieków, które wpływają do oczyszczalni kolektorem, czyli nie dotyczy ścieków 

dowożonych wozami asenizacyjnymi.    

 

Radny Jerzy Stępień oznajmił, iż jest to niesprawiedliwe w stosunku do mieszkańców, 

którzy nie mają kolektorów.  

 

Radna Renata Nowosad oznajmiła, iż zgadza się z przedmówcą, tym bardziej, iż 

mieszkańcy posiadają szamba z konieczności, a nie z wyboru. 
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Skarbnik poinformował, iż gmina nie ma na to wpływu, ponieważ tak stanowi ustawa.  

 

Przewodniczący Komisji dodał, iż gmina nie może ingerować w ceny określane przez 

prywatne firmy świadczące usługi asenizacyjne. Przewodniczący dodał, iż był przeciwny 

uchwale, ponieważ nie chciał, aby udzielano dopłat za ścieki wywożone przez prywatne 

przedsiębiorstwa, ale po przeanalizowaniu uchwały doszedł do wniosku, iż jest ona dobrze 

skonstruowana.  

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie 

Opinia Komisji 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie – 6 głosami za. 

 

Ad. 4  

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 10
15

 posiedzenie Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa. 
 

 

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Krystosik            Stanisław Tokarski 

 

 

 

 


