
1 

 

Protokół nr 69/2018 

Komisja Budżetu Gospodarki i Rolnictwa 

10 lipca 2018r. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu nr 67/2018. 

4. Uchwała w sprawie umieszczenia tablicy upamiętniającej.  

5. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej oraz placowi w 

miejscowości Santok. 

6. Uchwała w sprawie wprowadzenia regulaminów sal wiejskich oraz przekazania 

Wójtowi Gminy Santok uprawnień w zakresie ustalania cen i opłat za korzystanie 

ze sal wiejskich na terenie Gminy Santok.  

7. Uchwała w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Santok miejsc sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych.  

8. Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Santok.  

9. Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

10. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski  o godz. 

10
05 

dokonał otwarcia posiedzenia komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja 

uczestniczyła 3-osobowym składzie (Radna Justyna Haliczyn, Radny Tomasz Helicki oraz 

Radny Jerzy Stępień byli nieobecni). Spoza Komisji udział wzięli: Sekretarz Gminy Paweł 

Pisarek oraz Kierownik ROA Pani Alicja Cierach. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji oznajmił, iż w związku z tym, że Komisja nie posiada większości 

składu osobowego to nie może podjąć punktu 3 oraz zajmować stanowiska w sprawie 

projektów uchwał, dlatego projekty zostaną jedynie omówione, bez głosowania. 

 

Ad. 4  

Projekt uchwały w sprawie umieszczenia tablicy upamiętniającej omówiła Sekretarz, który 

poinformował, iż zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Komisji przeprowadzone zostały w 

przedmiotowej sprawie konsultacje społeczne, na które zostali zaproszeni członkowie 

stowarzyszenia, które było wnioskodawcą koncepcji upamiętnienia byłego wieloletniego 

sołtysa wsi Stare Polichno Pana Franciszka Manieckiego. Sekretarz dodał, że zaproponowano, 

aby nie nazywać sali wiejskiej w Starym Polichnie imieniem byłego sołtysa, o co 

wnioskowano, a umieścić tablicę pamiątkową i w drodze głosowania inicjatywa ta została 

pozytywnie zaopiniowana. Natomiast zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art. 18 ust. 2 
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pkt 13 daje możliwość oprócz nazywania ulic i placów także stanowienie pomników, którą 

jest również tablica pamiątkowa. Treść zapisów umieszczonych na tablicy pamiątkowej 

zostanie skonsultowana i uzgodniona z wnioskodawcami. Sekretarz poinformował, że 

wnioskodawcy zastanawiają się jeszcze nad jedną formą upamiętnienia tj. zamiast tablicy na 

ścianie sali wiejskiej, chcą ustawić kamień przy drodze, na której mieszkał Pan Maniecki i na 

tym kamieniu umieścić tablicę.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż według Niej tablica powieszona na ścianie budynku 

byłaby bardziej elegancka. Radna poinformowała, iż dodałaby w treści informację, że  

Franciszek Maniecki został odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym,  

 

Sekretarz odczytał treść zapisu na tablicy po zmianach „Pamięci Franciszka Manieckiego, 

Porucznika Powstania Wielkopolskiego odznaczonego Wielkopolskim Krzyżem 

Powstańczym, Pioniera Ziem Zachodnich, Wieloletniego Sołtysa wsi Stare Polichno” i 

poinformował, iż w tym kształcie przekaże go wnioskodawcom.  

 

Ad. 5  

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej oraz placowi w miejscowości 

Santok omówił Sekretarz, który poinformował, iż odbyły się konsultacje społeczne z 

mieszkańcami w sprawie nadania im. Świętego Jana Pawła II Promenadzie w Santoku. Na 

spotkaniu obecnych było dużo osób, część z nich była zwolennikiem pomysłu, natomiast 

druga część nie negowała wyboru postaci, natomiast miała obawy, czy wizerunek tej postaci 

nie zostanie narażony na szwank, jeżeli promenada nadal będzie wykorzystywana do celów 

rekreacyjno-rozrywkowych. Wypracowano kompromis, aby promenada była nazwana im. 

Jana Pawła II.  Sekretarz dodał, iż czytał w tym zakresie orzecznictwo, ponieważ Rada ma  

natomiast promenada nie jest drogą, ani nie jest placem i według Sekretarza podstawa prawna 

art. 18 ust. 2 pkt 13  nie za bardzo pasuje, natomiast w przypadku nadawania nazwy dla 

parku, podpierano się art. 7, który mówi, co należy do zadań własnych gminy, jednak 

Sekretarz pozostałby przy art. 18.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż również miała wątpliwości co do podstawy prawnej. 

 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, czy na spotkaniu z mieszkańcami padła 

propozycja ustawienia tablicy pamiątkowej zamiast nadawania nazwy. 

 

Sekretarz udzielił odpowiedzi, iż  proponował to rozwiązanie mieszkańcom, ale nie wyrazili 

zgody. 

 

Przewodniczący Komisji oznajmił, iż chciałby, aby decydujący głos w sprawie promenady 

powinni mieć mieszkańcy całej gminy, a nie tylko Santoka. 
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Sekretarz poinformował, iż nadawanie nazw ulic i innym obiektom należy do wyłącznej 

kompetencji Rady, teren jest w całości gminny więc nie trzeba mieć niczyjej zgody. Rada 

posiada opinie mieszkańców oraz inicjatywę i na tej podstawie rozstrzygnie. 

 

Ad. 7  

Projekt chwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Santok miejsc sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych omówił Sekretarz, który poinformował, iż zgodnie z art. 

12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Rada podejmuje 

uchwały związane ze sprzedażą alkoholu na terenie gminy, które mają charakter fakultatywny  

oraz obligatoryjny. Sekretarz oznajmił, iż przygotował projekty uchwał, które są obligatoryjne 

oraz, że przed podjęciem uchwał musi być opinia jednostek pomocniczych gminy, dlatego 

Sekretarz chciałby, aby Komisja wypracowała wersję uchwały, która będzie przedłożona do 

zaopiniowania.  

 

Treść projektu uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, czy wymienione placówki w §1 uchwały są 

już wyczerpane. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż uważa że są błędy w podstawie prawnej,  

jest wskazany art. 12 ust. 3, a powinien być również ust. 5, 6 i 7 oraz należy zaktualizować 

dziennik ustaw. Natomiast Radna odpowiadając na pytanie Przewodniczącego oznajmiła,  

że należałoby dodać Zakład Karny, Ośrodek szkolno – wychowawczy oraz zamiast 

„kościoły” Radna zaproponowała zapis „obiekty kultu religijnego”. 

 

Sekretarz wyraził zdanie, iż zapis „obiekty kultu religijnego” jest szerokim pojęciem  

i dotyczyłby nawet krzyży przy drogach.  

 

Przewodniczący Komisji oznajmił, iż nie jest za tym, aby użyć zapisu „obiekty kultu 

religijnego”. 

 

Sekretarz zaproponował zapis „budynki kultu religijnego”.  

 

Radna Irena Furmańska dodała, że należy w §1 dopisać także żłobki. Natomiast w §2 

należy wprowadzić ograniczenie dotyczące ogródków piwnych, aby nie można było w nich 

spożywać alkoholi ciężkich. Radna poinformowała, że w przypadku sklepu w Czechowie, 

gdzie ogródek piwny umiejscowiony jest przy granicy budynku mieszkalnego, gmina wydając 

zezwolenia powinna brać pod uwagę przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, które mówią, że powinna być zachowana stosowna odległość od granicy 

działki, a ogródek który tam powstał i jest wybudowany „na dziko”, ponieważ jest to 

samowola budowlana oraz umiejscowiony jest w pasie drogi. 

 



4 

 

Sekretarz zaproponował w uchwale zapis §2 ust. 4 „ogródek jest oddzielony od pozostałego 

terenu płotem, murem lub inną tego typu przegrodą i jest zlokalizowany minimum 4 metry od 

granicy sąsiedniej nieruchomości  mieszkalnej” oraz zapis „punkty sprzedaży napojów 

alkoholowych, które prowadzą ogródki gastronomiczne nie otrzymują pozwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu”.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż należy dokładnie sprecyzować co oznacza 

sformułowanie „najkrótsza droga dojścia do obiektu chronionego” i zaproponowała „droga 

uwzględniająca przepisy o ruchu drogowym gwarantująca bezpieczeństwo publiczne, ochronę 

zdrowia i życia”.  

 

Członkowie Komisji nie zgłosili sprzeciwu do propozycji Radnej Ireny Furmańskiej.  

 

Ad. 8 

Uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Santok omówił Sekretarz.   

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, jaka jest propozycja ze strony Urzędu 

odnośnie ilości przedmiotowych punktów. Radna dodała, że przy określaniu ilości 

poczekałaby na opinie sołectw.  

 

Komisja stanęła na stanowisku, aby co do ilości punktów napojów alkoholowych najpierw 

wyraził opinię Wójt, sołectwa oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, a Radni zrobią to na końcu.  

  

Sekretarz zaproponował, aby wprowadzić  do uchwały paragraf o brzmieniu „punkt 

sprzedaży napojów alkoholowych może być zlokalizowany jedynie w budynku 

wybudowanym i oddanym zgodnie z obowiązującymi przepisami”. Sekretarz wyraził zdanie, 

iż limity punktów sprzedaży napojów alkoholowych nie powinny warunkować wydanie 

zezwolenia.  

 

Ad. 6 

Uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminów sal wiejskich oraz przekazania Wójtowi 

Gminy Santok uprawnień w zakresie ustalania cen i opłat za korzystanie z sal wiejskich na 

terenie Gminy Santok omówił Sekretarz, który poinformował, iż projekty uchwał zostały 

wysłane do zaopiniowania do sołectw. Odpowiedziały dwa sołectwa: Jastrzębnik oraz 

Czechów. Sekretarz dodał, że regulaminy sal są takie same z wyjątkiem sal przy których 

znajdują się lokale mieszkalne.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy to prawda, że na terenie gminy 

Santok wynajmowana jest sala na cele komercyjne bez pobierania opłat. 
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Sekretarz poinformował, iż bardzo zależy mu na tym, aby te kwestie uregulować, ponieważ 

podania o wynajęcie sali składane są w Urzędzie, natomiast Sołtysi czasami udostępniają sale 

i należy takie działania wyeliminować.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, jak te kwestie wyglądają w Wawrowie, 

ponieważ do Radnej doszły informacje, że wynajmowana jest sala wiejska na cele 

komercyjne i nie jest pobierana za to opłata, czemu sprzeciwia się Pani Sołtys.  

 

Sekretarz oznajmił, iż wyjaśni tę sytuacje. Sekretarz uważa, że w salach wiejskich, które 

dobrze funkcjonują powinni być zatrudnieni gospodarze, tym gospodarzem będzie mógł być 

również sołtys, ale należy określić w regulaminie to, że sala w pierwszeństwie udostępniana 

jest dla potrzeb sołectwa, ponieważ jej głównym przeznaczeniem nie jest zarabianie 

pieniędzy. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż przeanalizowała przepisy w zakresie zasad  

i odpłatności za korzystanie z sal wiejskich i stwierdza, że aby ustalić zasady wynajmowania 

sal wiejskich i odpłatności należy opierać się przede wszystkim na ustawie o samorządzie 

gminnym, który mówi, że ta kompetencja należy do Rady Gminy. Natomiast w art. 30 tej 

ustawy są zapisane kompetencje Wójta. Radna poinformowała, że znalazła wyrok NSA, który 

mówi, że nie można udzielać zgody danej Radzie Gminy ustawowo przekładając ten 

obowiązek na Wójta, czyli Wójt nie może sam decydować o wysokości odpłatności za sale, 

ponieważ ustawodawca nie przewidział takiej możliwości, bo gdyby przewidział taką 

możliwość to byłoby to zapisane tak jak w ustawie o gospodarce komunalnej. Radna 

poprosiła, aby Pani mecenas zaopiniowała uchwałę, ponieważ jeśli jest tak jak mówi wyrok to 

zasady i wysokości stawek muszą być określone w uchwale Rady Gminy.  

 

Sekretarz poinformował, iż wyroki sądów są różne i czasami nawet sprzeczne w tych 

samych sprawach, a z ustawy o gospodarce komunalnej wynika wprost, że określanie 

regulaminów i zasad korzystania z obiektów komunalnych należy do kompetencji Rady tak 

jak i ustalanie wysokości cen za usługi komunalne, do których należy wynajmowanie 

obiektów komunalnych, ale w kolejnym przepisie jest powiedziane, że tę kompetencję można 

przenieść na Wójta. Sekretarz wyraził zdanie, iż nie ma potrzeby upoważniać Wójta w 

zakresie ustalania regulaminów, natomiast upoważnienie Wójta w zakresie ustalania cen jest 

zasadne ze względu na to, iż każdą świetlicę należy traktować indywidualnie, ponieważ są 

sale, które są wyremontowane i za które można pobierać opłaty i takie, które są 

wyremontowane ze środków unijnych i przez 5 lat trwałości projektu opłat pobierać nie 

można.  Ponad to należy uregulować to, na jakiej podstawie sołectwa pobierają opłaty za 

udostępnianie wyposażenia sal.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż powiedziane jest, że to mienie nie jest już mieniem 

gminnym, a sołectwa.  

 

Sekretarz poinformował, że sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy.  
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Radna Irena Furmańska oznajmiła, że przed procedowaniem uchwały Komisja powinna 

poznać opinię prawną, co do zgodności uchwały z art. 40 i art. 30 ustawy o samorządzie 

gminnym oraz jak traktuje się wyposażenie sal, ponieważ Radna znajdowała wyroki, które 

mówią, że wyposażenie jest mieniem sołectwa.  

 

Sekretarz omówił treść projektu uchwały wprowadzając autopoprawki – treść uchwały po 

poprawkach stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, jakie były opinie Rad Sołeckich, które 

wpłynęły do urzędu.  

 

Sekretarz odczytał uwagi Rad sołeckich – treść uwag stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, iż w uchwale powinien być zapis, który 

doprecyzuje warunki pobierania i zwrot kaucji.  

 

Sekretarz poinformował, iż zgodnie z zapisem w uchwale, wysokość kaucji oraz warunki jej 

pobierania i zwrotu będą określone w umowie najmu. 

 

Przewodniczący Komisji oznajmił, iż na chciałby, aby na kolejnej Komisji projekty uchwał 

były już skonsultowane z mieszkańcami oraz zaopiniowane przez prawnika. 

 

Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, iż jeżeli jest jakaś konsultacja z mieszkańcami, to 

informacja o tym powinna być umieszczona w BIP i materiały powinny być wysłane 

sołtysowi.  

 

Sekretarz oznajmił, iż proponuje, aby materiały zostały wysłane do sołtysów oraz na BIP 

była umieszczona informacja z wyznaczonym terminem na wnoszenie uwag.   

 

Ad. 10 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął  

o godzinie 12
15

 posiedzenie Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa.  

 

Protokolant       Przewodniczący Komisji  

 

Joanna Krystosik            Stanisław Tokarski 

 


