
Protokół Nr 22/12 

z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów 

odbytej w dniu 27 listopada 2012 r. 

 

Następne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów otworzył Pan Sebastian Rychlik 

– Przewodniczący tejże komisji, który na wstępie powitał zebranych. W dalszej kolejności 

stwierdził kworum niezbędne do obradowania i zaprezentował zaplanowany porządek obrad, 

który przedstawia się następująco: 

 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie wysokości podatków lokalnych na 2013 

rok. 

2. Zapoznanie się z założeniami do projektu budżetu na 2013 rok. 

3. Sprawy bieżące różne. 

 

Do przedstawionego porządku obrad członkowie komisji nie zgłosili żadnych 

uwag i został przyjęty jednogłośnie. 

Następnie Przewodniczący Komisji przystąpił do zatwierdzenia protokółu 

z poprzedniego posiedzenia. Dodał, że protokół był w Urzędzie Gminy wyłożony do wglądu, 

poza tym wyjaśnił, iż jest możliwość zapoznania się z jego treścią w dniu dzisiejszym. 

Do przedstawionego protokołu z poprzedniego posiedzenia nie wnoszono uwag 

i został on przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 1 

Przystępując do realizacji porządku obrad Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu 

Panią Dorotę Słowińską – Skarbnik Gminy i omówienie projektów uchwał dotyczących 

ustalenia wysokości stawek podatków lokalnych na kolejny rok. 

Na wstępie swego wystąpienia Pani Skarbnik w pierwszej kolejności odniosła się do projektu 

uchwały dotyczącego określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

informując, iż propozycja dotyczy wzrostu tego podatku o 4% w stosunku do roku 

poprzedniego, czyli o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. W toku 

dalszego wystąpienia Pani Skarbnik przedstawiła propozycję dotyczącą obniżenia średniej 

ceny skupu żyta, która przyjmowana jest jako podstawa do obliczenia podatku rolnego. 

Wyjaśniła, iż w stosunku do roku ubiegłego kwota będąca podstawą do obliczenia podatku 

wzrosłaby z 55 zł do kwoty 60 zł. Ponadto zaznaczyła, iż średnia cena skupu żyta za okres 

trzech pierwszych kwartałów 2012 roku wynosi 75,86 zł i została obniżona o przeszło 15 zł. 

Na zakończenie przedstawiła jeszcze propozycję zmian podatku od nieruchomości 

a mianowicie jego wzrostu o 10%. Ponadto dodała, iż przedstawione przez nią kwoty 

i zmiany są to jedynie propozycje i to Rada Gminy podejmuje decyzję, jak w ostateczności 

kształtować się będą stawki podatku. 

W toku dalszych obrad wywiązała się krótka dyskusja, w trakcie której członkowie komisji 

analizowali przedstawione propozycje. Podczas tej polemiki Przewodniczący Komisji 

zauważył, iż żaden z projektów uchwał nie przewiduje maksymalnych stawek podatku. 

Natomiast radna K. Ziółkowska zaznaczyła, iż jej zdaniem podniesienie o 10% wysokości 

kwot stawek podatku od nieruchomości to stanowczo za dużo. 

Następnie Pani Skarbnik na prośbę radnej K. Ziółkowskiej bardziej szczegółowo omówiła 

poszczególne kwoty stawek podatku wyjaśniając, do jakich budynków i nieruchomości się 

one odnoszą. Ponadto przedstawiła sumę dochodu z podatku przy założonym 

dziesięcioprocentowym jego wzroście. 

Powyższe wyjaśnienia nie przekonały radnej K. Ziółkowskiej, która w dalszym ciągu 

twierdziła, iż 5% wzrostu stawek podatku to wystarczająco dużo. 



Z kolei Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż należy podjąć jakieś działania aby zwiększyła się kwota 

wpływów do budżetu gminy, gdyż w przeciwnym razie nie będzie można realizować żadnych 

inwestycji. 

Natomiast Przewodniczący zauważył, iż z informacji jakie do niego docierają wynika, iż 

większość samorządów decyduje się na wzrost podatków o minimum 10%. Ponadto 

zaznaczył, iż mieszkańcy kwotowo tego aż tak bardzo nie odczują. Dodatkowo zaznaczył, iż 

pozostałe opłaty, takie jak za dostarczanie wody, czy odbiór ścieków pozostaną bez zmian. 

Pomimo wszystkich argumentów, jakie zostały przedstawione radna K. Ziółkowska pozostała 

na tym stanowisku zaznaczając, iż należy obniżyć do 5% przynajmniej wzrost podatku od 

budynków i gruntów. Ponadto podkreśliła, iż generalnie jest za tym aby wszystkie stawki 

obniżyć. 

 

Ad. 2 

W kolejnym punkcie Pani Skarbnik pokrótce przedstawiła założenia do projektu budżetu na 

2013 rok. 

Następnie po wystąpieniu Pani Skarbnik głos zabrał radny A. Mielczarek, który zwrócił się 

z zapytaniem dotyczącym możliwości wzrostu opłat za wynajem mieszkań należących do 

gminy. 

W odpowiedzi na powyższe Pani Skarbnik wyjaśniła, iż w projekcie budżetu zostały ujęte 

stawki, które obowiązują w tym roku. Ponadto dodała, iż podjęte zostały działania 

zmierzające do wprowadzenia podwyżek i prowadzone są kalkulacje dotyczące kosztów 

utrzymania tych budynków. W toku dalszego wystąpienia Pani Skarbnik omówiła projekt 

uchwały dotyczący zmiany w tegorocznym budżecie gminy oraz korekt jakie zamierza 

wprowadzić w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Następnie radny W. Semaszczuk poprosił o przedstawienie wzrostu dochodów i wydatków 

w porównaniu z rokiem ubiegłym 

W odpowiedzi na powyższe Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż nie da się tak szczegółowo 

oszacować tych kwot, a tym bardziej w obecnej chwili nie jest w stanie omówić tego tematu. 

Natomiast radna K. Ziółkowska zapytała, czy w przyszłorocznym budżecie zaplanowane 

zostały podwyżki pensji dla pracowników Urzędu Gminy. 

W odpowiedzi na powyższe Pani Skarbnik wyjaśniła, iż tworząc przyszłoroczny budżet nie 

założono wzrostu pensji. 

Następnie radna K. Ziółkowska zauważyła, iż kwota wydatków dotyczących rady gminy 

kształtuje się na podobnym poziomie co w ubiegłym roku. W związku z powyższym 

poprosiła o wyjaśnienie, czy istniej możliwość przeznaczenia niewykorzystanych środków na 

inny cel, chociażby na zakup wiązanek okolicznościowych, jako elementu reprezentacyjnego. 

Następnie przedstawiła sytuację związaną z niedawno obchodzonym Świętem 

Niepodległości. 

W odpowiedzi na powyższe Pani Skarbnik wyjaśniła, iż rozpatrzy propozycję radnej jednakże 

poruszona kwestia jest sporna. Ponadto dodała, iż jej zdaniem zarówno rada gminy jak i wójt 

mogą wspólnie reprezentować lokalną społeczność. 

 

Ad. 3 

W toku dalszego posiedzenia radni raz jeszcze poruszyli temat związany z ustaleniem 

wysokości podatków. W trakcie dyskusji ponownie przeanalizowano przedstawione przez 

Panią Skarbnik propozycje wzrostu stawek. 

Następnie na prośbę radnego W. Semaszczuka Skarbnik Gminy omówiła wysokość subwencji 

oraz dotychczasowe wykonanie dochodów gminy. Ponadto przedstawiła obecną sytuację 

związaną z utrzymaniem oświaty. 

W tym miejscu radni podjęli dyskusję w poruszonym przez Panią Skarbnik temacie. 



W główniej mierze przedyskutowano sytuację związaną z dalszym funkcjonowaniem 

niepublicznej szkoły w Restarzewie a także przewidywaną kwotą, jaką gmina będzie 

przekazywała na jej utrzymanie. 

Na zakończenie Pani Skarbnik wyjaśniła jeszcze, iż poczynione zostały starania dotyczące 

wydzielenia dwóch odrębnych jednostek a mianowicie Gminnego Ośrodka Kultury oraz 

Biblioteki o czym już wcześniej wspominała. Ponadto wyjaśniła, w jakim celu prowadzone są 

te działania. 

Następnie w związku z brakiem dodatkowych tematów oraz chętnych do dalszych dyskusji, 

Pan Sebastian Rychlik, który przewodniczył obradom podziękował za udział w spotkaniu 

i zakończył dwudzieste pierwsze posiedzenie komisji.  

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

Jolanta Szuleta                                        Przewodniczący 

Komisji ds. Budżetu i Finansów 

 

Sebastian Rychlik 

 


