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Protokół nr 67/2018 

Komisja Budżetu Gospodarki i Rolnictwa 

21 czerwca 2018r. 

 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 64/2018, 65/2018 i 66/2018. 

4. Stanowisko w sprawie wykonania budżetu gminy za 2017r. w tym informacja na 

temat umorzeń podatków oraz ich ściągalności. 

2. Stanowisko w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Santok za rok 

2017. 

5. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Santok. (projekt 3) 

6. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo. (projekt 4) 

7. Uchwała w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego w Gminie Santok. (projekt 5) 

8. Stanowisko w sprawie pisma Posła na Sejm Jarosława Sachajko dot. prośby o podjęcie 

uchwały w sprawie czasowego wstrzymania wypłat wpływów z podatku rolnego na 

rzecz izb rolniczych. 

9. Informacje, zapytania, wolne wnioski. 

10. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski  o godz. 

10
30 

dokonał otwarcia posiedzenia komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja 

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

Józef Ludniewski, Sekretarz Gminy Paweł Pisarek, Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak, 

Inspektor ds. gospodarki przestrzennej Magdalena Zagróbka oraz Inż. Marek Konikowski. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji zaproponował wprowadzenie do porządku obrad 3 projektów 

uchwał: 

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2018. 

2. Projekt uchwały w sprawie dopłaty do cen dostarczanej wody i odprowadzanych 

ścieków  

3. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Doraźnej do przygotowania zmian w 

statucie Gminy Santok. 

 

Ponad to Przewodniczący zaproponował, aby punkt 7 proponowanego porządku obrad został 

omówiony jako punkt 4. 

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad. 
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3. Przyjęcie protokołu nr 64/2018, 65/2018 i 66/2018. 

4. Uchwała w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego w Gminie Santok. (projekt 5) 

5. Stanowisko w sprawie wykonania budżetu gminy za 2017r. w tym informacja na 

temat umorzeń podatków oraz ich ściągalności. 

6. Stanowisko w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Santok za rok 

2017. 

7. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Santok. (projekt 3) 

8. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo. (projekt 4) 

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2018. 

10. Projekt uchwały w sprawie dopłaty do cen dostarczanej wody i odprowadzanych 

ścieków  

11. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Doraźnej do przygotowania zmian w 

statucie Gminy Santok. 

12. Stanowisko w sprawie pisma Posła na Sejm Jarosława Sachajko dot. prośby o podjęcie 

uchwały w sprawie czasowego wstrzymania wypłat wpływów z podatku rolnego na 

rzecz izb rolniczych. 

13. Informacje, zapytania, wolne wnioski. 

14. Zakończenie posiedzenia. 

  

Komisja w drodze głosowania przyjęła proponowany porządek obrad ze zmianami 

jednogłośnie – 6 głosami za. 

 

Ad. 3  

Przewodniczący Komisji poinformował, iż wpłynęły uwagi do protokołu nr 64/2018 oraz 

65/2018 Radnej Ireny Furmańskiej, które zostały wprowadzone do protokołu. 

 

Treść pisma zawierającego uwagi stanowi załącznik do protokołu. 

 

Komisja w drodze głosowania przyjęła protokół nr 64/2018 ze zmianami głosami – 5 za, 

1 przeciw, 0 wstrzymujących. 

 

Komisja w drodze głosowania przyjęła protokół nr 65/2018 ze zmianami jednogłośnie – 

6 głosami za. 

 

Komisja w drodze głosowania przyjęła protokół nr 66/2018 jednogłośnie – 6 głosami za. 

 

Ad. 4 

Projekt uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego w Gminie Santok omówiła Pani Inspektor ds. gospodarki przestrzennej 

Magdalena Zagróbka. 

 

Konieczność sporządzenia oceny wynika z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, którą wykonuje się co najmniej raz w czasie trwania kadencji Rady. Pierwsze 
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projekty tej uchwały były w 2016 roku, do których odniosła się komisja urbanistyczna 

wprowadzając swoje uwagi.  

 

Inż. Marek Konikowski odpowiedzialny za sporządzenie oceny oznajmił, iż ocena 

aktualności wynika z ustawy, mimo iż do tej pory Urząd Wojewódzki nie zwracał uwagi na 

ocenę, to od 1 stycznia 2018 sytuacja jest taka, że jeżeli gmina nie dokona oceny aktualności 

planu jaki i studium to wszelkie sprawy dotyczące planowania przestrzennego w zakresie 

ustalania projektów studium, zmiany studium, ewentualnego zatwierdzenia planów 

miejscowych lub ich zmian będą odrzucane z uwagi na to, że zgodnie z ustawą taka ocena jest 

wymagana. Ocena została dokonana na podstawie dokumentów, które są w gminie 

wykonywane od kilkunastu lat i zawiera ocenę planów, które opracowywane były za czasów 

obowiązywania starej ustawy o gospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z zapisem obecnej 

ustawy wszystkie plany, które zostały wykonane po 1 stycznia 1996 roku nadal mają zapisy 

aktualne, chociaż nie spełniają wymogów obecnej ustawy, która w dosyć szczegółowy sposób 

reguluje kwestie dotyczące przeliczeń, aktualności terenu i spraw związanych z ochroną 

środowiska przyrodniczego. Wszystkie te elementy w terminie późniejszym wprowadzono na 

obszar danej gminy. Marek Konikowski poinformował, iż w 2003 roku wprowadzona została 

nowa ustawa o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym, która wprowadziła 

obowiązek wykonania przez gminy dokumentu uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy. Dotychczas obowiązywał plan ogólny zagospodarowania 

przestrzennego gminny, jednak zmiana ustawy spowodowała to, że w przypadku kiedy 

miejscowość nie ma opracowanych planów miejscowych to dopuszcza się możliwość 

realizacji sposobu zagospodarowania przestrzennego poprzez tak zwane decyzje o warunkach 

zabudowy lub decyzje o realizacji celu publicznego i inwestycji, które mogą być związane z 

infrastrukturą techniczną. Z Analiz obowiązujących planów wynika, że do 2003 roku zostało 

wykonanych 10 planów miejscowych, natomiast pozostałe 18 planów wykonano do końca 

2017 roku. Natomiast z analiz dotyczących wydawanych decyzji o warunkach zabudowy 

wynika, że są wiodące miejscowości pod względem częstotliwości wydawania decyzji i taką 

miejscowością do 2013 roku było Janczewo, ale po zrealizowaniu w 90% planu na obszarze 

miejscowości nie ma zapotrzebowania na wydawanie nowych warunków zabudowy. Są 

również miejscowości, w których zapotrzebowanie na wydawanie warunków zabudowy jest 

znikome, dlatego wydaje się, że realizacja planów miejscowych na tych terenach jest 

nieuzasadniona. Natomiast są miejscowości takie jak Wawrów, Lipki Wielkie czy Santok, w 

których ze względu na zainteresowanie mieszkańców rynkiem inwestycyjnym jak i sposób 

przeznaczenia tych terenów w obszarach chronionych, sporządzenie planów miejscowych, 

które uporządkowałyby zagospodarowanie terenów jak i wygląd obiektów jest zasadne. 

Ustawa stanowi, iż studium nie jest prawem miejscowym, dlatego nie może być podstawą do 

wydawania decyzji, natomiast można się posiłkować wyłącznie zabudową sąsiednią, która 

jest przyległa do tej samej drogi publicznej. Biorąc pod uwagę fakt, że studium uwarunkowań 

było wykonane w 2005 roku, a od tego czasu nastąpiły duże zmiany ustawowe w zakresie 

zagospodarowania przestrzennego oraz ustaw, które są bezpośrednio związane z tym 

tematem, szczególnie rewitalizacja obszarów wiejskich według oceny Pana Marka 

Konikowskiego zmiana oceny studium jest konieczna zarówno z powodów zmian sposobu 

realizacji w stosunku do poprzednich przepisów jaki i wymogów określonych w ustawie, 
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która reguluje, iż na danym obszarze powinny być dokładne wyliczenia zapotrzebowania na 

danych rejonach sposobu zagospodarowania przestrzennego wynikające m.in. ze sposobu 

korzystania przez poszczególnych inwestorów, sposobu doprowadzenia poszczególnych sieci  

uzbrojenia terenu oraz sposobu zagospodarowania głównych dróg dojazdowych. Ponad to z 

zapisów ustawy wynika, że w pierwszej kolejności powinny być  wykorzystywane tereny, 

które są zapisane w planach, a dopiero po wykorzystaniu tych obszarów powinny być 

wskazywane nowe tereny inwestycyjne. Natomiast poza obszarami planu są wydawane 

decyzje wynikające z art. 61 ustawy, gdzie przy spełnieniu 5 warunków i nawiązaniu do 

zabudowy sąsiedniej można wydać decyzję umożliwiającą realizację inwestycji. Z oceny 

wynika także, że plan miejscowy powinien być zrealizowany w miejscowościach, w których 

jest największe zainteresowanie inwestorów takie jak Santok, Wawrów i Lipki Wielkie.  

 

Radny Jerzy Stępień zwrócił się z pytaniem, czy miejscowość Gralewo jest zaliczana do 

miejscowości, które się rozwijają i w których można sporządzić plan oraz co by się stało, 

gdyby gmina wydzieliła ze strategii i wykonała plan tylko na dane miejscowości. 

 

Inż. Marek Konikowski oznajmił, że Gralewo zalicza się do grona rozwijających się 

miejscowości. Natomiast plan wykonywany jest zgodnie z zapisami studium i jeżeli w 

studium będzie wydzielony obszar obejmujący kilka miejscowości to jest taka możliwość 

żeby plan obejmował nawet dwie lub trzy miejscowości, ale należy brać pod uwagę to, że 

wiąże się to z kosztami.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że w przedłożonej ocenie nie znalazła informacji, która 

stwierdzałaby klarownie, jakie zagrożenie niesie dla gminy zmiana kierunków 

zagospodarowania przestrzennego w stosunku do studium jeszcze obowiązującego.  

 

Inż. Marek Konikowski poinformował, iż zmiany sposobu zagospodarowania 

przestrzennego są przede wszystkim ukierunkowane przez Radę Gminy, która określa je w 

swojej strategii i to powinno zostać odzwierciedlone w studium. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy opracowując ocenę Pan Marek 

Konikowski korzystał z rejestrów decyzji o warunkach zabudowy i czy stwierdził, że są one 

niezgodne z zapisami studium aktualnie obowiązującego. 

 

Inż. Marek Konikowski odpowiedział, że ocena nie polega na analizie sposobu 

zagospodarowania studium obecnego i wskazania, jak powinien być zagospodarowany obszar 

w gminie, tylko polega na tym, aby ustalić, czy należy przeprowadzić zmiany w studium, aby 

dostosować  nowe studium do zapisów, które uległy zmianom i taka potrzeba istnieje, 

ponieważ do 2013 roku nie było tak szczegółowych analiz poszczególnych terenów.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że art. 32 ustawy mówi, że Wójt dokonuje analizy 

zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i poprosiła o wyjaśnienie przykładu: w 

miejscowości X teren według obowiązującego studium przeznaczony jest wyłącznie do 

jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej i jeśli jest wniosek mieszkańca, aby w na tym 
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terenie umiejscowić np. warsztat lub jakąś produkcję to co musi się stać, aby został on 

rozpatrzony pozytywnie.   

 

Inż. Marek Konikowski odpowiedział, że jeżeli wniosek inwestora dotyczy funkcji, która w 

sąsiedztwie już występuje, to nie ma problemów z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy, 

a jeżeli nie występuje to należy zrobić zmianę w studium i dopiero po zmianie można 

wykonać plan miejscowy. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż tak umiejscowionych inwestycji niezgodnych ze 

studium jest w gminie dużo i jeśli to nie zostało zrobione zgodnie ze studium, będącym 

dokumentem, który nie powinien zostać pomijany, nawet jeżeli na danym terenie jest 

podobna zabudowa, ponieważ studium jest dokumentem strategicznym, obowiązującym i 

jeżeli jest prawidłowo opracowany to jest wizją rozwoju gminy.  

 

Inż. Marek Konikowski poinformował, że ustawa o planowaniu przestrzennym, mówi o 

tym, że są dwa rodzaje postępowań, najpierw obowiązuje plan miejscowy, natomiast jeśli go 

nie ma to warunki zabudowy. Plan miejscowy jest obowiązkowo spójny ze studium, 

natomiast różnica między planem miejscowym, a warunkami zabudowy jest diametralna, 

gdyż w tym przypadku zapis studium nie ma znaczenia, jedynie znaczenie ma sąsiednia 

zabudowa i należy brać pod uwagę nie tylko bezpośrednie sąsiedztwo drogi publicznej, ale 

również sąsiedztwo wynikające z co najmniej trzykrotności szerokości działki przeznaczonej 

pod inwestycję. 

 

Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, iż nie zgadza się z tym. 

 

Inż. Marek Konikowski poinformował, że takie są zapisy ustawy i w sytuacji, o której 

mówiła Radna, że ktoś uzyska warunki zabudowy na osiedlu mieszkaniowym, gdzie 

niedaleko występuje jakaś usługa, pomimo iż mieszkańcy tego nie chcą to nie było jeszcze 

takiego wyroku Sądu, który uchyliłby decyzję, która była wynikiem tego, że nawiązywała do 

zabudowy sąsiedniej, na której już ta funkcja obowiązywała. Sądy nie kierują się studium. 

Tylko raz się zdarzyło, że Sąd Administracyjny  stwierdził, iż studium powinno być podstawą 

do wydawania decyzji o warunkach zabudowy, ale kolejne Sądy stwierdziły, że to 

rozstrzygnięcie jest niezgodne z zapisami ustawy i Sędziowie uznali wyrok za 

nieprawomocny. Nawiązując do przykładu Radnej Pan Konikowski stwierdził, że w 

przypadku, kiedy długość działki inwestora, który złożył wniosek o decyzje wynosi x to liczy 

się sąsiedztwo w odległości 3xX i jeżeli w tym obszarze znajdzie się funkcja podobna do tej, 

która jest zgłoszona we wniosku to gmina nie ma prawa mu zabronić zlokalizowania tej samej 

funkcji i ma tylko jedną możliwość, a mianowicie może w trybie natychmiastowym 

przystąpić do opracowania planu miejscowego, który spowoduje to, że nie można wydać 

decyzji przez okres 9 miesięcy, ale w tym okresie gmina musi zrealizować procedurę planu 

miejscowego. 
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Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, czy od 2005 roku do dnia dzisiejszego były 

wprowadzane zmiany w studium oraz, czy opracowując plan miejscowy można zmienić 

studium. 

 

Inż. Marek Konikowski odpowiedział, że zmiany były wprowadzone, ale Sąd je uchylił, a 

jeżeli w założeniach planu miejscowego jest coś niezgodnego ze studium to najpierw należy 

zmienić studium.  Dotychczas Urząd Wojewody nie zgadzał się, aby ta procedura biegła 

równolegle, a w chwili obecnej obowiązuje zapis, który na to pozwala, jednak końcowe 

uchwalenie studium powinno być co najmniej na sesji poprzedzającej sesję, podczas której 

uchwalany jest plan.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż zauważyła błąd w uchwale na str. 16 i 17 jest zapis 

„tabela nr 1”. 

 

Inż. Marek Konikowski oznajmił, że jest to błąd i powinien być zapis „tabela nr 2”. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż zgodnie z art. 32 żeby Rada Gminy mogła podjąć 

decyzję o przystąpieniu do opracowania w całości lub części studium musi być opinia 

Komisji urbanistyczno-architektonicznej, a takiej opinii Radni nie otrzymali w materiałach. 

Ponad to Radna uważa, że projekt uchwały jest niezgodny z przepisami, ponieważ Wójt 

wnioskuje o przyjęcie oceny studium, a Rada Gminy nie przyjmuje oceny tylko podejmuje 

uchwałę w sprawie opracowania studium.  Radna zawnioskowała o zmianę projektu uchwały.  

 

Inspektor ds. gospodarki przestrzennej Magdalena Zagróbka oznajmiła, iż przygotowała 

protokoły z posiedzeń gminnej Komisji urbanistyczno-architektonicznej, która odbyła się 7 

października 2016r. i jednogłośnie  przyjęła ocenę aktualności studium.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż ocena została zaopiniowana przez gminną komisję 

urbanistyczno-architektoniczną oraz przez Pana Marka Konikowskiego, ale to Wójt musi 

podjąć decyzję o opracowaniu nowego studium bądź jego aktualizacji, ponieważ Rada Gminy 

nie jest do oceny, gdyż jest to rola Wójta i taki wniosek powinien wpłynąć do Rady Gminy z 

projektem uchwały.   

 

Sekretarz oznajmił, że Wójt zlecił opracowanie takiej analizy, gdyż nie jest merytorycznie 

przygotowany we wszystkich dziedzinach funkcjonowania urzędu, aby opracowywać każdy 

projekt i dokumenty, które są przedkładane Radzie. Sekretarz dodał, że według niego 

zachowana procedura jest spełnieniem zapisów ustawy i odczytał art. 32.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła uwagę, iż artykuł ten wskazuje, że Rada podejmuje 

uchwałę w sprawie aktualności studium, a nie oceny.   

 

Sekretarz oznajmił, iż powinien zostać przeredagowany tytuł uchwały.  
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Przewodniczący Komisji wyraził zdanie, iż przeredagowanie uchwały nic nie da, ponieważ 

nie ma określonych kierunków i tego co należy w studium zrobić.   

 

Sekretarz zaznaczył, że czym innym jest ocena aktualności studium, a czym innym 

przystąpienie do sporządzenia studium i wprowadzanie zmian, dlatego najpierw należy 

dokonać oceny, aby podjąć kroki i zdecydować o  sporządzeniu studium.   

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż to Wójt powinien zdecydować, a Rada może się 

jedynie przychylić do wniosków Wójta.  

 

Sekretarz oznajmił, iż przedłożona analiza wskazuje, iż należy podejść do zmiany studium, 

ale nie wskaże kierunku i zakresu zmian, ponieważ będzie to odrębna procedura.  

 

Przewodniczący Komisji zapytał, jaka jest opinia prawna do projektu uchwały. 

 

Inspektor ds. gospodarki przestrzennej Magdalena Zagróbka oznajmiła, iż prawnik 

zatwierdził projekt uchwały pod względem formalno-prawnym poprzez maila oraz dodała, że 

podjęcie przedłożonego projektu uchwały będzie wstępem do tego, aby podjąć uchwałę o 

przystąpieniu do opracowania nowego studium.   

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż Rada nie musi podejmować uchwały o ocenie 

aktualności studium, a jeśli Wójt stwierdzi, że na terenie gminy będą inwestycje publiczne to 

za sporządzeniem takiego studium idą koszty i należy zdecydować, aby te koszty rozłożyć nie 

na gminę, a na przykład na powiat, albo województwo.  

 

Sekretarz poinformował, iż art. 32 ust 2 mówi, że Rada Gminy podejmuje uchwałę w 

sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za 

nieaktualne w całości lub w części podejmuje działania, o których mowa w art. 27, który 

stanowi, iż zmiana studium lub planu miejscowego następuje w trybie w jakim są one 

uchwalane. 

 

Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, iż jest to tylko ocena, z którą Wójt może się nie 

zgodzić i to Wójt jako gospodarz określa, co będzie w gminie robił.  

 

Sekretarz stwierdził, że w celu określenia aktualności studium Wójt dokonuje analizy, którą 

na zlecenie zrobił Pan Marek Konikowski, następnie przekazuje Radzie wyniki analizy, po 

uzyskaniu opinii gminnej komisji i Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności i 

jeżeli stwierdzi, że studium jest nieaktualne to podejmuje działania o przystąpieniu do 

opracowania nowego studium. 

 

Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, iż Sekretarz chce zrzucić odpowiedzialność 

ewentualnego sporządzenia nowego studium na Radę.  
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Sekretarz poinformował, że każdy projekt uchwały sporządza Wójt, a o sporządzeniu 

studium i planów decyduje Rada i jest to jej wyłączna kompetencja, więc na wniosek Wójta 

Rada rozstrzyga, czy studium jest aktualne, czy nie i czy należy przystąpić do sporządzenia 

nowego.  

 

Inż. Marek Konikowski dodał, że Rada rozstrzyga, czy z tą oceną się zgadza.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż Wójt mając ocenę Pana Konikowskiego oraz 

pracowników odpowiedzialnych powinien sformułować wniosek.  

 

Skarbnik oznajmił, iż w §2 uchwały powinno być stwierdzenie, czy studium jest aktualne, 

czy nie.  

 

Sekretarz oznajmił, iż stanowisko gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej powinna 

być aktualna.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek o wycofanie uchwały w sprawie 

aktualności studium w celu opracowania ukierunkowania wniosków Wójta oraz aktualną 

opinię gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej.  

Komisja w drodze głosowania przyjęła wniosek jednogłośnie – 6 głosami za. 

 

Ad. 5 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Santok za 2017r. przedstawił Skarbnik Gminy. 

 

Tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu.  

 

Skarbnik dodał, że przedłożone sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie przez RIO 

uchwałą nr 234/2018 składu orzekającego RIO w Zielonej Górze z dnia 16 kwietnia 2018 r. w 

składzie: Iwona Porowska – Przewodnicząca, Lidia Jaworska – Członek, Marek 

Lewandowski – Członek w sprawie wydania opinii do sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Santok za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.  

 

W trakcie omawiania sprawozdania pytania zadawali Radni w osobach: Stanisław Tokarski, 

Irena Furmańska, Jerzy Stępień, na które szczegółowych wyjaśnień udzielił Skarbnik Gminy. 

Radni nie wnieśli uwag do wyjaśnień Skarbnika.  

 

Przewodniczący komisji poddał przedłożone sprawozdanie pod głosownie. 

Opinia Komisji 

Komisja poprzez głosowanie wyraziła pozytywną opinię do przedłożonego sprawozdania 

jednogłośnie – 6 głosami za. 

 

Ad. 6  

Informację o stanie mienia komunalnego przedstawił Skarbnik Gminy.  
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Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący komisji poddał przedłożoną informację pod głosownie. 

Opinia Komisji 

Komisja poprzez głosowanie wyraziła pozytywną opinię do przedłożonej informacji 

jednogłośnie – 6 głosami za. 

 

Informację na temat umorzeń podatków oraz ich ściągalności przedstawił Skarbnik. 

 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji oznajmił, iż z przedstawionej informacji wynika, iż Wójt umorzył 

bardzo dużo zaległości i zwrócił się z pytaniem z czego to wynika. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż uważa decyzję o umorzeniach za słuszne, ponieważ w 

większości dotyczą one osób fizycznych, które mają bardzo złą sytuację materialną i życiową 

oraz dwóch podmiotów gospodarczych, z czego jeden to firma, która już nie istnieje i po 

wielu odwołaniach do SKO, które dało wyraźnie do zrozumienia, że należy sprawę zakończyć 

Wójt podjął decyzję o umorzeniu. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, dlaczego pojawił się tak duży wzrost 

zaległości podatku transportowego od osób prawnych. 

 

Skarbnik udzielił odpowiedzi, że jeżeli chodzi o osoby prawne to jeden z podatników nie 

zapłacił ostatniej raty podatku, ale zostało to uregulowane na początku roku 2018. Natomiast 

osoby fizyczne to są to te same osoby, które posiadają zaległości od lat.  

 

Przewodniczący komisji poddał przedłożoną informację pod głosownie. 

Opinia Komisji 

Komisja poprzez głosowanie wyraziła pozytywną opinię do przedłożonej informacji 

jednogłośnie – 6 głosami za. 

 

Ad. 7 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Santok omówił Sekretarz 

Gminy. 

 

Projekt uchwały został przedłożony w związku ze zmianą rozporządzenia o płacach dla 

pracowników samorządowych w zakresie ustalającym pobory dla Wójtów, Burmistrzów, 

Prezydentów i  ich zastępców oraz Skarbników.  

 

Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, że nie podoba jej się to, iż odbiera się Radnym 

władzę w tym zakresie i obniża się wynagrodzenie Wójta.  

 

Przewodniczący komisji poddał przedłożony projekt uchwały pod głosownie. 
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Opinia Komisji 

Komisja poprzez głosowanie wyraziła pozytywną opinię do przedłożonego projektu uchwały 

jednogłośnie – 6 głosami za. 

 

Ad. 8 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo omówił 

Sekretarz Gminy. 

 

Przedłożony projekt uchwały dotyczy drogi gminnej, przy której rozpoczęły się budowy 

budynków i dla uporządkowania numeracji proponuje się nazwę ul. Żniwna.  

 

Przewodniczący komisji poddał przedłożony projekt uchwały pod głosownie. 

Opinia Komisji 

Komisja poprzez głosowanie wyraziła pozytywną opinię do przedłożonego projektu uchwały 

jednogłośnie – 6 głosami za. 

 

Ad. 9  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2018 omówił 

Skarbnik Gminy. 

 

Przewodniczący komisji poddał przedłożony projekt uchwały pod głosownie. 

Opinia Komisji 

Komisja poprzez głosowanie wyraziła pozytywną opinię do przedłożonego projektu uchwały 

jednogłośnie – 6 głosami za. 

 

Ad. 10  

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

omówił Skarbnik Gminy, który odczytał uzasadnienie uchwały. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, ile kosztują gminę dopłaty do spółki 

wodno-ściekowej w przeciągu roku.  

 

Skarbnik poinformował, że rocznie wychodzi około 40 tyś. brutto, jednak nie można 

dokładnie określić, ponieważ niewiadomo ile wyniosą dopłaty za ścieki.  

 

Wójt oznajmił, iż na terenie gminy jest niestety dwóch dostawców wody, jednak jego 

zdaniem gmina powinna się solidaryzować z mieszkańcami, którzy mają wyższe stawki za 

wodę i ścieki i wyrównać im tę różnicę.  

 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, czy cena będzie na stałym poziomie przez 

3 lata, ponieważ w uchwale jest zapis, iż stawki zostały zatwierdzone na okres 3 lat. 

 

Skarbnik Gminy poinformował, że stawki zostały określone na 3 lata, jednak co rok są one 

wyższe.  
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Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż uchwała jest przychyleniem się do wniosku spółki. 

 

Sekretarz oznajmił, iż decyzja wpłynęła od Wód Polskich w sprawie zatwierdzenia taryfy, na 

podstawie dokumentów, które spółka  musiała przedstawić, ponieważ wniosek taryfowy 

składa zakład, poprzednio te kwestie regulowała ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu i była to 

kompetencja Rady, a w przypadku gminy Santok zgromadzenia MG-6, które uchwalało taryfy 

dla odbiorców i  jeżeli Rada w ciągu 45 dni nie podjęła uchwały o przyjęciu taryfy to taryfa 

obowiązywała automatycznie po 75 dniach od dnia złożenia wniosku. Natomiast do tak 

przyjętej taryfy, Rada Gminy jeżeli uzna to za właściwe, może zastosować dopłaty dla 

określonych odbiorców grup taryfowych i to rozwiązanie zawiera projekt uchwały, po to aby 

wszyscy mieszkańcy gminy mieli równe stawki wody i ścieków.  

 

Radna Irena Furmańska zapytała, skąd wiadomo, że stawki o które wnioskowała Spółka 

Wodno-Ściekowa nie są zawyżone. 

 

Sekretarz poinformował, iż stawki zatwierdzane są po analizie, gdyż przepisy regulują co  

musi zawierać wniosek taryfowy.  

 

Przewodniczący Komisji wyraził zdanie, iż nie jest przekonany do wysokości tych cen 

ponieważ Spółka korzysta z urządzeń gminnych.   

 

Sekretarz poinformował, iż Rada nie ma pola manewru, ponieważ przepisy mówią wyraźnie, 

że taryfy ustalają przedsiębiorstwa i wszystkie przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne mają 

obowiązek składania wniosków zgodnie z przepisami na podstawie własnych kosztów 

księgowych. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, ile gminie płaci Spółka za dzierżawę 

urządzeń. 

 

Skarbnik udzielił odpowiedzi, że Spółka nie płaci za dzierżawę. 

 

Wójt dodał, że Rada Gminy chciała, zyskać zwrot z podatku VAT, który wyniósł 450 000 zł i 

aby gmina mogła go otrzymać musiała zawrzeć umowę o administrowanie urządzeń.  

 

Przewodniczący Komisji wyraził zdanie, iż nie widzi żadnej współpracy między Spółką 

Wodno-Ściekową, a gminą patrząc na stawki i biorąc pod uwagę fakt, iż Spółka nieodpłatnie 

korzysta z urządzeń gminnych, a w przypadku ich awarii koszty leżą także po stronie gminy. 

Przewodniczący zwrócił się z pytaniem, czy dopłata do ścieków dotyczy również 

mieszkańców, którzy mają szambo. 

 

Sekretarz oznajmił, iż 1 m
3
 ścieków kosztuje 8 zł bez względu na to, czy ktoś jest 

podłączony do kanalizacji, czy posiada szambo, ponieważ firma asenizacyjna musi mieć w 
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koncesji wskazaną oczyszczalnie, do której wywozi ścieki i z którą się rozlicza według 

obowiązujących stawek.  

 

Przewodniczący Komisji wyraził zdanie, iż stawka powinna dotyczyć tylko osób, które 

korzystają z kanalizacji, a nie firm asenizacyjnych, które przywożą nieczystości, ponieważ 

dopłata dla Spółki powinna być tylko dla odbiorców, którzy korzystają ze zbiorowego 

odprowadzenia ścieków. 

 

Sekretarz oznajmił, iż firma wywożąca ścieki, powinna liczyć niższą stawkę, ponieważ 

gmina może to sprawdzić i niestety nie da się tego inaczej rozwiązać, ponieważ dopłata nie 

idzie do mieszkańców tylko do Spółki. Ponad to gmina musi realizować zadania z zakresu 

sprawiedliwości społecznej.  

 

Przewodniczący komisji poddał przedłożony projekt uchwały pod głosownie. 

Opinia Komisji 

Komisja poprzez głosowanie wyraziła pozytywną opinię do przedłożonego projektu uchwały 

głosami – 5 głosami za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących.  

  

Ad. 11 

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Doraźnej do przygotowania zmian w statucie 

Gminy Santok omówił Sekretarz Gminy, który poinformował, że ostatnia nowelizacja 

ustawy o samorządzie gminnym wprowadziła kilka kwestii m.in. dot. powołania Komisji do 

rozpatrywania skarg i wniosków, głosowania imiennego i obowiązkowej transmisji obradd, 

które musza zostać uregulowane w statucie gminy i które będą stosowane od nowej kadencji, 

czyli na pierwszym posiedzeniu nowej Rady powinien obowiązywać już nowy statut.  

 

Przewodniczący komisji poddał przedłożony projekt uchwały pod głosownie. 

Opinia Komisji 

Komisja poprzez głosowanie wyraziła pozytywna opinię do przedłożonego projektu uchwały 

jednogłośnie – 6 głosami za.  

 

Ad. 12 

Podczas omawiania punktu 12 porządku obrad tj. stanowisko w sprawie pisma Posła na Sejm 

Jarosława Sachajko dot. prośby o podjęcie uchwały w sprawie czasowego wstrzymania 

wypłat wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych głos zabrali: 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że bo Biura Rady wpłynęło pismo z prośba, aby 

Rada Gminy podjęła uchwałę o wstrzymaniu wypłat na rzecz izb rolniczych. 

 

Sekretarz poinformował, iż zgodnie z przepisami gmina ma obowiązek 2% podatku rolnego 

przekazywać na izby rolnicze i nieprzekazanie tych środków wiąże się z naruszeniem 

dyscypliny finansów publicznych.  
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Przewodniczący Komisji poinformował, iż gminę obowiązek ten kosztuje 8 000 zł. Autor 

pisma zarzuca Izbom Rolniczym bezczynność, a Przewodniczący ustalił, iż Izba Rolnicza na 

terenie gminy działa, są członkowie powołani do tej izby i jeden z nich jest w Radzie 

Wojewody ds. doradczych. Izby Rolnicze m.in. zajmują się szacowaniem szkód, suszą, 

podtopieniami, prowadzą spotkania z rolnikami oraz opiniują akty prawne dotyczące 

rolnictwa. Ponad to Przewodniczący poinformował, że Poseł Jarosław Sachajko jest 

Przewodniczącym Komisji Rolnictwa w Sejmie i mimo to nie może poradzić sobie z 

podjęciem działań skutkujących zmianami w działalności Izb tylko angażuje to tego Rady 

Gmin. Przewodniczący wyraził zdanie, iż Komisja nie powinna podejmować w tej sprawie 

żadnych działań.  

 

Radny Jerzy Stępień oznajmił, iż uważa, że Komisja powinna rekomendować na Sesji o 

odrzucenie pisma i niepodejmowanie działań.  

 

Przewodniczący komisji poddał pod głosownie wniosek o niepodejmowanie działań 

w sprawie przedmiotowego pisma. 

Opinia Komisji 

Komisja poprzez głosowanie przyjęła wniosek jednogłośnie – 6 głosami za.  

 

Radny Jerzy Stępień opuścił posiedzenie Komisji o godz. 14
20

. 

 

Ad. 13 

Podczas omawiania punktu 13 porządku posiedzenia tj. informacje, zapytania, wolne wnioski 

głos zabrali: 

 

Sekretarz zwrócił się do Komisji z prośbą o zwołanie posiedzenia w celu omówienia 

regulaminów sal wiejskich, uchwał alkoholowych oraz nadania nazw dla Sali wiejskiej w 

Starym Polichnie i promenady w Santoku.  

 

Skarbnik poinformował, iż na sesję prawdopodobnie zostanie przedłożony projekt uchwały 

w sprawie zmiany WPF.  

 

Komisja wyznaczyła termin kolejnego posiedzenia na dzień 5 lipca 2018r. godz. 10
00

. 

 

Ad. 14 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął  

o godzinie 14
25

 posiedzenie Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa.  

 

Protokolant       Przewodniczący Komisji  

 

Joanna Krystosik            Stanisław Tokarski 


