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Sprawozdanie z działań Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej w Janczewie w 
sprawie MPZP Gralewo i inwestycji OZE.  
 

1. W dniu 11 sierpnia złożone zostało  do Rady Gminy Santok wezwanie do 
usunięcia naruszenia prawa przez  uchylenie Uchwał XXII/164/2012 oraz 
XXVII/211/13 z dnia 21 marca 2013 dot. inwestycji OZE obręb Gralewo jako 
podjętych z naruszeniem prawa. Wezwaniem tym Rada Gminy zajęła się na 
sesji X w dni  17 września (Protokół X/2015). Z protokołu dowiadujemy się, iż 
Rada Gminy zapoznała się z naszym pismem jednak bez przeprowadzenia 
głosowania pozostawiła wniosek bez odpowiedzi.  

 
2. W związku z przyjęciem przez naszego radnego Pana Damiana 

Kochmańskiego funkcji wiceprezesa „Fundacji Ochrony Przyrody Dóbr i 
Historycznych Ziemi Santockiej”, która to fundacja jest także stroną w sprawie 
OZE jako właściciel jednej z działek na której mają zostać posadowione 
wiatraki 11 sierpnia wystosowaliśmy wezwanie do rezygnacji z funkcji 

wiceprezesa Fundacji i sprawowania mandatu.  
3. W dniu 6 października zwróciliśmy się z wnioskiem do Wójta Gminy o 

udostępnienie protokołu powstałego po analizie wniosków i uwag do MPZP 
Gralewo. Zadaliśmy także pytanie czy  wyniki analizy wniosków i uwag do 
MPZP zostały  przedstawione Radzie Gminy. Wnioskowaliśmy o 

udostepnienie protokołu z tych czynności. Wykaz uwag i wniosków wraz z 
ustosunkowaniem się do nich Wójta Gminy Santok został nam przesłany w 
trybie ustawowym. W dniu 21 października otrzymaliśmy wykaz wniosków i 
uwag do MPZP Gralewo złożonych przez mieszkańców. Żaden z 250 

złożonych wniosków i uwag nie został uwzględniony w całości. Powstały 
dokument nie został przedłożony Radzie Gminy do dnia 21 października.  
 

4. W dniu 6 października wystosowaliśmy do firmy Renpro pisemne zapytanie w 

jakich innych Gminach przeprowadzili inwestycje. W związku z licznymi 
zapewnieniami firmy Renpro co do ich doświadczenia, a także ich 
deklaracjami zawartymi np. na stronie internetowej (23 inwestycje w 18 
gminach)  chcieliśmy uzyskać informacje bezpośredni z gmin w których 

Renpro inwestycje przeprowadziło. Firma Renpro nasze pismo pozostawiło 
bez odpowiedzi.  
W związku z tym w dniu 16 października zwróciliśmy się do Radnych Rady 
Gminy Santok, Wójta Gminy z pismem informującym o zignorowaniu naszego 

pisma przez Renpro oraz wystosowaliśmy zapytanie do adresatów pisma czy  
posiadają oni wiedzę na temat doświadczenia firmy Renpro. Niestety do dnia 
dzisiejszego pismo pozostało bez odpowiedzi. 
 

5. W związku z kolportażem od 26 października  na terenie Gminy Santok 

publikacji firmy Renpro „Santok- energia z natury” w dniu 29 października 
przedstawiciele Stowarzyszenia wraz z Panią Sołtys i przedstawicielem Rady 
sołeckiej Panem Grzegorzem Wiśniewskim spotkali się z dziennikarzem 
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Gazety Lubuskiej Panem Arturem Szymczakiem. Na spotkaniu przedłożyliśmy 

stanowisko członków stowarzyszenia, jak również stanowisko Rady Sołeckiej 
w sprawie OZE. Na spotkaniu tym przekazaliśmy także wykaz niezgodności 

zawartych w publikacji Renpro z dokumentacją MPZP oraz „Protokołem z 

przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami” z dnia 25 maja 2015, 

punkt 15.  

 
6. W związku z tym, że  informacje zawarte w publikacji Renpro są niezgodne z 

danymi w dokumentacji, a publikacja może być istotnym źródłem wiedzy dla 
Radnych podczas głosowania nad MPZP Gralewo w dniu 4 listopada 

wystosowaliśmy do Rady Gminy Santok dementi, sprostowanie tych 
nieprawdziwych bądź zmanipulowanych danych. Pismo to zostało 
przedstawione na sesji Rady Gminy 19 listopada.  

7. W dniu 6 listopada wystosowaliśmy do Wójta Gminy Santok do widomości 

Radnych Rady Gminy Santok żądanie wydania oficjalnego i publicznego 
oświadczenia, w sprawie publikacji firmy Renpro. Zażądaliśmy wydania 
sprostowania do danych niezgodnych z dokumentacją MPZP Gralewo,   które 
mogły dostarczy mieszkańcom gminy Santok wiedzy nieprawdziwej bądź 

zmanipulowanej.  
 

8. W związku z tym, iż w najbliższym czasie być może czeka nas istotne 
głosowanie Rady Gminy w sprawie wiatraków postanowiliśmy zadbać o 
maksymalną transparentność pracy Rady Gminy. Obecny zapisy protokołów z 

sesji  dotyczących głosowań radnych nie dostarczają nam wiedzy w jaki 
sposób głosowali poszczególni radni. Dlatego w dniu 11 listopada 
Stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem do Radnego z naszej wsi Pana 
Radosława Wołoszczuka o inicjatywę uchwałodawczą. Wniosek wraz 

projektem uchwały zmiany statutu Gminy Santok i uzasadnieniem do projektu 
Uchwały został przekazany przez  Pana Radka Wołoszczuka. Pomimo 
przekazania dokumentów do Przewodniczącego Rady  inicjatywa 
uchwałodawcza Pana Wołoszczuka nie znalazła się w planie ostatniej sesji 

która odbyła się 19 listopada jak również nie odbyło się głosowanie Rady 
Gminy nad tym projektem uchwały.  
 

Andrzej Klepczuk  

 

 

 
  

 


