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Protokół nr 0012.13.KBG.2015 

z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej z dnia  

20 października 2015r. 
 

W posiedzeniu udział wzięli:  

1. Jerzy Góralski   - Przewodniczący Komisji 

2. Małgorzata Cyra   - Członek Komisji  

3. Józef Kułaga    - Członek Komisji 

4. Wiesława Kucharska   - Członek Komisji 

Oraz:  

5. Barbara Kamińska   - Wójt Gminy  

6. Barbara Czernecka   - Skarbnik Gminy 

 

 

Temat posiedzenia: 

1. Ustalenie stawek podatków na 2016 rok.  

2. Omówienie zmian w budżecie na 2015 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 

lata 2015 – 2023.  

3. Omówienie projektów uchwał ws. zaciągnięcia kredytów.  

 

Wszystkich obecnych na posiedzeniu przywitał Przewodniczący Komisji Pan Jerzy Góralski, 

następnie głos zabrała Pani Wójt, która poinformowała, iż w dniu 21 października odbędzie 

się rozstrzygnięcie przetargu na odbiór odpadów komunalnych i wtedy można będzie 

obliczyć nowe stawki. Jeżeli chodzi o wodę i ścieki to ceny proponowane poznamy w 

listopadzie, może ulec zmianie dopłata Gminy na mieszkańca. Następnie Pani Wójt omówiła 

stawki podatków.  

 

Ad. 1  

Podatek rolny – stawka w 2016 roku ma być mniejsza o 7,62 zł, co daje automatycznie 

207.539,00 zł mniej wpływu do budżetu. Podwyższyć nie można, a obniżyć już nie ma z 

czego. Dlatego też Pani Wójt proponuje zostawić stawkę zaproponowaną przez Prezesa GUS 

– u.  

14.14 – dołączyła Pani Małgorzata Cyra  

Po dyskusji na temat nowej stawki podatku rolnego nastąpiło głosowanie:  

GŁOSOWANIE:  

4:0 ZA pozostawieniem stawki na poziomie ustalonym przez GUS 

 

Podatek od nieruchomości – Pani Wójt omówiła tą kwestię i zaproponowała zachować stawki 

takie jakie są teraz.  

GŁOSOWANIE:  

4:0 ZA pozostawieniem dotychczasowych stawek 

 

Podatek od środków transportowych – na razie jeszcze nie ma ogłoszonych stawek. Dla 

porównania Pani Wójt przedstawiła stawki z Gminy Pszczółki i Gminy Cedry Wielkie. Te 

gminy mają je niższe, ale wynika to z ilości opłacanych środków transportu. W naszej Gminie 
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jest tylko 50 pojazdów, natomiast w tamtych gminach jest to liczba ok. 600, a co za tym idzie 

przy takiej ilości można sobie pozwolić na niższe ceny, a u nas nie ma już z czego obniżyć. 

Pani Wójt omówiła projekt uchwały odnośnie podatku od środków transportowych i 

zaproponowała utrzymanie na dotychczasowym poziomie.  

GŁOSOWANIE:  

4:0 ZA utrzymaniem na dotychczasowym poziomie  

 

Następnie Pani Wójt wraz z Panią Skarbnik omówiły projekt uchwały w sprawie zmiany 

budżetu Gminy na 2015 rok oraz projekt uchwały zmieniającą WPF na lata 2015 – 2023.  

GŁOSOWANIE:  

4:0 ZA przyjęciem zmian w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej  

 

Omówiono także projekty uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytów – na modernizację dróg 

(schetynówka) oraz na przebudowę oczyszczalni ścieków w Suchym Dębie i kanalizację w 

miejscowości Grabiny – Zameczek. Pani Wójt poprosiła o akceptację i przyjęcie uchwał ze 

względu na niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia, co uniemożliwia rozliczenie 

projektów bez zaciągnięcia powyższych kredytów.  

GŁOSOWANIE: 

3 ZA: 1 WSTRZYMUJĄCY (p. Kułaga) – zaciągnięcie kredytów przez Gminę 

 

Na tym protokół zakończono. 

Czas trwania : 14.05 – 16.20 

Protokołowała: Olga Brzozowska – podinsp. ds. kultury, sportu i współpracy z innymi 

podmiotami 
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