
Protokół   z XXXV 

Sesji Rady Gminy Santok 

z dnia 18.09.2017r. 

(Sesja zwołana została na wniosek Wójt Gminy Santok) 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Santok. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok. 

5. Interpelacje i zapytania Radnych. 

6. Zamknięcie obrad. 

 

 

Ad. 1 porządku obrad 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

Otwarcia XXXV Sesji Rady Gminy Santok o godz. 10
10

 dokonał Przewodniczący Rady 

Gminy Santok Damian Kochmański stwierdzając, że skład Rady na dzisiejszym 

posiedzeniu wynosi 14 radnych (nieobecny Radny Radosław Wawrzyniak). 

Lista obecności radnych i gości zaproszonych w załączniku do protokołu. 

 

Ad. 2 porządku obrad 

Przedstawienie porządku obrad. 

 

Rada przyjęła przedstawiony porządek obrad jednogłośnie – 14 głosami za. 

 

Ad. 3 porządku obrad  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Santok. 

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy, który poinformował, że nowy regulamin utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Santok został przez Radę Gminy podjęty 23.03.2017r. 

Po zatwierdzeniu nowego regulaminu, w dniu 19.06.2017r. Zarząd Związku Celowego Gmin 

MG-6 ogłosił postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy na kolejny okres, który 

miał się zaczynać 1 października 2017r. Termin składania wniosków do nowego przetargu był 

wyznaczony na dzień 31 lipca. Na przetarg dotyczący sektora 1, którym jest Gmina Santok 

zgłosiła się tylko jedna firma, która złożyła ofertę z ceną wynoszącą 22 679 841,24 zł, a 

kwota jaką wykonawca zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia 

to 13 500 000 zł. W zawiązku z powyższym Zarząd unieważnił przetarg i w dniu 13 września 

ogłoszono nowy przetarg w którym termin składania ofert został wyznaczony na 4 

października 2017r., a więc po terminie kiedy zacząłby obowiązywać nowy regulamin  

uchwalony przez Radę Gminy. Uchwała została zmieniona w celu zachowania chronologii 



zdarzeń, a z dotychczasowym wykonawcą przedłużono umowę do 20 listopada. Umowa z 

nowym wykonawcą będzie obowiązywała od 1 grudnia 2017 do 30 września 2019r. Zmiana 

uchwały następuje w §22, którego treść jest następująca „uchwała wchodzi w życie z dniem 1 

grudnia 2017r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego”. 

Pozostałe zapisy regulaminu nie ulegają zmianie.  

 

Radny Tomasz Skrobański  oznajmił, że ogłoszenie nowego  przetargu wcale nie musi 

oznaczać, że zgłosi się więcej wykonawców z niższą ceną i jeżeli tak nie będzie to za śmieci 

mieszkańcy gminy będą płacić dwa razy więcej.  

 

Wójt Gminy oznajmił, że trudno to przewidzieć, ale uważa że cena będzie niższa, dlatego 

przetarg został unieważniony.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, dlaczego firma, która złożyła ofertę 

wskazała tak wysoką cenę. 

 

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, iż wykonawca stwierdził, że dużymi kosztami jest wywóz 

gruzu, który jest zapisany w regulaminie wywozu. Ponadto w specyfikacji było dużo rzeczy 

wprowadzonych w związku z elektroniką i kontrolami tego co się dzieje z odebranymi 

śmieciami.  

 

Radny Stanisław Tokarski oznajmił, iż do tej pory obsługa wywozu śmieci nie dotyczyła 

wywozu gruzu i Radny uważa, że  nie powinno być to zmienione.  

 

Wójt Gminy poinformował, iż zmiana wynika z przepisów ustawy i Związek jest 

zobligowany do odbioru gruzu. 

 

Radny Piotr Goławski zwrócił się  z pytaniem, czy w przyszłości można podzielić obszar 

Związku Celowego MG-6 na mniejsze obszary, ponieważ firm zbierających odpady było 7-8, 

a w tej chwili zostaną 2 to pozostałe, będą zmuszone do zwolnień pracowników i spieniężenia 

sprzętu, a sytuacja doprowadzi to tego, że to firmy, które pozostaną  będą dyktowały warunki.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy można założyć zakład komunalny, 

gdyż MG-6 kosztuje bardzo dużo. 

 

Wójt Gminy poinformował, że była podjęta uchwała o związkach celowych i musiałaby 

zostać podjęta uchwała wszystkich Rad Gmin o jego rozwiązaniu. Jest możliwość wyjścia ze 

Związku Celowego, ale należy pamiętać, że MG-6 to nie tylko odpady, ale również 

kanalizacja.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 14 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących. Obecnych na sesji 14 radnych.   

 



Tekst jednolity uchwały nr XXXV/276/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 4 porządku obrad 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Santok. 

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy, który poinformował, że przyczyna zmiany jest taka sama 

jak w projekcie nr 1. 1 czerwca Rada Gminy uchwałą nr XXXII/ 255/17 w regulaminie 

uchwalonym 29.03.2017r. dokonała zmian w trzech miejscach: w §11 ust 2, §11 ust. 3 i §11 

ust. 4. Zmiany wprowadzono w wyniku podyktowanych technik prawodawczych. W 

zawiązku z tym, iż Rada zmieniła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Santok, należy również dokonać zmiany uchwały z dnia 1 czerwca 2017r. .  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie:  

W głosowaniu jawnym Rada Gminy podjęła uchwałę głosami: 14 za uchwałą, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących. Obecnych na sesji 14 radnych.   

 

Tekst jednolity uchwały nr XXXV/277/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 5 porządku obrad 

Interpelacje i zapytania Radnych. 

Przewodniczący Rady poinformował, iż do biura Rady nie wpłynęły interpelacje na piśmie. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy Wójt zagwarantuje, że po zmianach 

regulaminu i po przetargu nie będzie podwyżek cen za wywóz odpadów komunalnych. 

 

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, iż nie może dać gwarancji, ponieważ to Związek Celowy 

podejmuje uchwały i decyzje o wysokości opłat. Wójt oznajmił, iż pilnuje interesu gminy 

jako jej przedstawiciel w MG-6 i nie chce, aby opłaty były wyższe, ale należy czekać na 

rozstrzygnięcie przetargu. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy Wójt podniesie rękę za podwyżką 

cen.  

 

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, że nie będzie głosował za podwyżką.  

 

Radny Arkadiusz Witczak zwrócił się z pytaniem, czy będzie naprawiona droga betonowa, 

koło sklepu „Dino” w Lipkach Wielkich. Droga jest w złym stanie, ponieważ korzystają z niej 

ciężkie samochody, które dostarczają pasze i ważą około. 40 ton.  

 

Wójt Gminy oznajmił, że będzie remont i jest już ogłoszony przetarg na remont wskazanej 

drogi, 20 października będzie rozstrzygnięcie.  



Wójt zaprosił Radnych na Wojewódzkie Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa, które 

odbędą się 22 października 2017r. w GOK.  Wójt ponadto poinformował, iż wernisaż, który 

odbył się 16.09.2017r.  był zakończony wystawą malarską i uczestniczyło w nim wiele osób.  

 

Ad. 6 porządku obrad 

Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 10
30

 Przewodniczący Rady zamknął 

obrady XXXV Sesji.  

 

Protokolant        Przewodniczący Rady Gminy  

 

Joanna Krystosik        Damian Kochmański 

 

 

 

 


