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RF.0012.1.12.2019.KBISG

RF.0012.2.11.2019.KRIOS
Protokół

z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska z dnia 17 października 2019 roku. Obrady rozpoczęto o godz. 13:00
a zakończono o godz. 14:30 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięli udział:

1. Jarosław Kaczmarek
2. Andrzej Michałowski
3. Filip Szczepaniak
4. Paweł Taciak
5. Szymon Taciak
6. Jan Rzepczyński
7. Stanisław Kaźmierski
8. Romuald Nawrot
9. Magdalena Surmicka Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk
10. Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych F. Szczepaniak powitał zebrane
osoby i poinformował, że przedmiotem obrad będzie wyrażenie opinii o projektach uchwał
na   XIV  Sesję Rady  Miasta  i  Gminy  Dolsk.  Przewodniczącym  zebrania  został wybrany
R. Nawrot.
Omówione zostały następujące uchwały:

a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok,
b) w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/298/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk

z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Gminy Dolsk,

c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
e) w sprawie opłaty od posiadania psów,
f) w sprawie opłaty targowej,
g) w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Dolsku

przy ul. Pocztowej 24.

Ad. a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok.
Uzasadnienie do uchwały odczytała Skarbnik M. Surmicka.

Po stronie dochodów zmianie uległy następujące działy:

700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
- zwiększa się planowane dochody w § 0760 (wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności) o kwotę 6 947,40 zł w związku
z przekroczeniem planowanych dochodów,
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- zwiększa się planowane dochody w § 0770 (wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) o kwotę 11 500,00 zł
w związku z przekroczeniem planowanych dochodów,

752 Obrona narodowa

W rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne:
- zwiększa się planowane dochody w § 0970 (wpłaty z różnych dochodów) o kwotę 2 501,04
zł w związku z otrzymaniem zwrotu wydatków związanych z odbyciem ćwiczeń wojskowych
przez mieszkańca Gmin,

754 Obrona narodowa

W rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:
- zwiększa się planowane dochody w § 2700 (środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków
powiatów) o kwotę 5 370,70 zł w związku z otrzymaniem zwrotu wydatków związanych
z wydatkami poniesionymi w roku 2017 w związku z usuwaniem klęsk żywiołowych,

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-
prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
- zwiększa się planowane dochody w § 2680 (rekompensaty utraconych dochodów
w podatkach i opłatach lokalnych) o kwotę 1 824,00 zł w związku z otrzymaniem
rekompensaty,

W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn
podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- zwiększa się planowane dochody w § 0360 (wpływy z podatków od spadków i darowizn)
o kwotę 72 677,00 zł w związku z przekroczeniem planowanych dochodów,

- zwiększa się planowane dochody w § 0370 (wpływy z opłaty od posiadania psa)
o kwotę 500,00 zł w związku z przekroczeniem planowanych dochodów,

- zwiększa się planowane dochody w § 0500 (wpływy z podatku od czynności cywilno-
prawnych) o kwotę 21 884,29 zł w związku z przekroczeniem planowanych dochodów,

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw:

- zwiększa się planowane dochody w § 0460 (wpływy z opłaty eksploatacyjnej)
o kwotę 12 424,20 zł w związku z przekroczeniem planowanych dochodów,

- zwiększa się planowane dochody w § 0580 (wpływy z tytułu grzywien i innych kar
pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) o kwotę 2 842,50 zł
w związku z przekroczeniem planowanych dochodów,
- zwiększa się planowane dochody w § 0690 (wpływy z różnych opłat) o kwotę 2 023,20 zł
w związku z przekroczeniem planowanych dochodów,

758 Różne rozliczenia
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W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego:
- zwiększa się planowane dochody w § 2920 (subwencje ogólne z budżetu państwa)
o kwotę 127 623,00 zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej,

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe:
- zwiększa się planowane dochody w § 2030 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo –
gminnych) o kwotę 76 437,83 zł w związku ze zwrotem środków dotyczących Funduszu
Sołeckiego,
- zwiększa się planowane dochody w § 2950 (wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji
oraz płatności) o kwotę 1 724,81 zł w związku z wpływem niewykorzystanej dotacji,
- zwiększa się planowane dochody w § 6330 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo –
gminnych) o kwotę 4 856,39 zł w związku ze zwrotem środków dotyczących Funduszu
Sołeckiego,

801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe:
- zwiększa się planowane dochody w § 0750 (wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze)
o kwotę 12 855,29 zł na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolsku,
W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół:

- zwiększa się planowane dochody w § 0870 (wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych) o kwotę 5 317,07 zł z tytułu sprzedaży autobusu szkolnego,

852 Pomoc społeczna
W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe:
- zwiększa się planowane dochody w § 0830 (wpłaty z usług) o kwotę 4 500,00 zł na wniosek
dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku,

926 Kultura Fizyczna

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe:
- zwiększa się planowane dochody w § 2710 (dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących) o kwotę 20 700,00 zł,
W rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej:

- zwiększa się planowane dochody w § 0750 (wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze)
o kwotę 750,00 zł na wniosek dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Dolsku,
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- zwiększa się planowane dochody w § 0830 (wpływy z usług) o kwotę 2 000,00 zł
na wniosek dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku,
- zwiększa się planowane dochody w § 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)
o kwotę 2 020,00 zł na wniosek dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Dolsku,

- zmniejsza się planowane dochody w § 2710 (dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących) o kwotę 20 700,00 zł.
Natomiast po stronie wydatków zmiana dotyczy działów:

600 Transport i łączność

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:
zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o łączną kwotę
4 297,32 zł, w tym

- na wniosek Sołectwa Rusocin zwiększa się planowane wydatki o kwotę 6 000,00 zł,

- na wniosek Sołectwa Mełpin zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1 702,68 zł,
zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o łączną kwotę
9 000,00 zł, w tym:

- na wniosek Sołectwa Rusocin zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 6 000,00 zł,

- na wniosek Samorządu Mieszkańców Dolska zmniejsza się planowane wydatki
o kwotę 3 000,00 zł,

750 Administracja Publiczna

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)
o kwotę 20 000,00 zł,

- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 5 000,00 zł,

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe)
o kwotę 1 300,00 zł,

754 bezpieczeństwa Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne:
-  zwiększa  się planowane  wydatki  w  §  3030  (różne  wydatki  na  rzecz  osób  fizycznych)
o kwotę 5 370,70 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)
 o łączną kwotę 3 063,82 zł, w tym:

- na wniosek Sołectwa Mełpin zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 127,32 zł,

- na wniosek Sołectwa Małachowo zwiększa się planowane wydatki
o kwotę 3 063,82 zł,



5

- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o łączną kwotę
898,86 zł, w tym:

- na wniosek Sołectwa Małachowo zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 2 901,14
zł,

- na wniosek Samorządu Mieszkańców Dolska zwiększa się planowane wydatki
o kwotę 3 800,00 zł,

W rozdziale 75495 Pozostała działalność:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 139,00 zł
na wniosek sołectwa Małachowo,

757 Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek
samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki):

- zwiększa się planowane wydatki w § 8110 (odsetki od samorządowych papierów
wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów
i pożyczek) o kwotę 20 000,00 zł,

801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników)
o kwotę 239 179,73 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)
o kwotę 16 014,84 zł w tym:

- na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolsku zwiększa się planowane wydatki
o kwotę 12 855,29 zł,

- na wniosek Samorządu Mieszkańców Dolska zwiększa się planowane wydatki
o kwotę 3 159,55 zł,

W rozdziale 80195 Pozostała działalność:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)
o kwotę 1 613,80 zł na wniosek Samorządu Mieszkańców Dolska,

852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 24 500,00 zł,

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
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W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia o kwotę
1 069,50 zł, w tym:- na wniosek Sołectwa Małachowo zmniejsza się planowane o kwotę
147,00 zł,

- na wniosek Sołectwa Rusocin zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 122,50 zł,
- na wniosek Sołectwa Drzonek zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 800,00 zł,

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o łączną kwotę
3 826,00 zł, w tym:

- na wniosek Sołectwa Pokrzywnica zmniejsza się planowane o kwotę 1 500,00 zł,
- na wniosek Sołectwa Księginki  zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 326,00 zł,

- na wniosek Samorządu Mieszkańców Dolska zmniejsza się planowane wydatki
o kwotę 2 000,00 zł,

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o łączną
kwotę 414,00 zł, w tym:

- na wniosek sołectwa Księginki zwiększa się planowane wydatki  o kwotę 326,00 zł,
- na wniosek sołectwa Drzonek zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 900,00 zł,
- na wniosek sołectwa Rusocin zwiększa się planowane o kwotę 160,00 zł,

- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o łączną kwotę
176,53 zł, w tym:

- na wniosek sołectwa Rusocin zwiększa się planowane wydatki  o kwotę 140,00 zł,

-  na  wniosek  sołectwa  Pokrzywnica  zmniejsza  się planowane  wydatki  o  kwotę
316,53 zł,

- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
o kwotę 1 816,53 zł na wniosek sołectwa Pokrzywnica,

926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę
40 200,00 zł,

- zwiększa się planowane wydatki w § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) o kwotę
1 410,00 zł,

- zwiększa się planowane wydatki w § 4120 (Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) o kwotę 193,00 zł,

- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
4 420,00 zł,

- zwiększa się planowane wydatki w § 4440 (odpisy na ZFŚS) o kwotę 350,00 zł,
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- zwiększa się planowane wydatki w § 4480 (podatek od nieruchomości) o kwotę 3 800,00 zł,

W rozdziale 92695 Pozostała działalność:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o łączną
kwotę 23 900,00 zł, w tym:

- na wniosek Sołectwa Drzonek zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 200,00 zł,
- na wniosek Samorządu Mieszkańców Dolska zwiększa się planowane wydatki
o kwotę 22 700,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o łączną kwotę
4 102,75 zł, w tym:

- na wniosek Sołectwa Drzonek zwiększa się planowane wydatki o kwotę 500,00 zł,

- na wniosek Sołectwa Rusocin zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 177,50 zł,
- na wniosek Sołectwa Małachowo zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 4 zł,

- na wniosek Sołectwa Mełpin zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 830,00 zł,
- na wniosek Samorządu Mieszkańców Dolska zwiększa się planowane wydatki
o kwotę 1 954,25 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych) o łączną kwotę 25 000,00 zł.
Radny J. Kaczmarek prosił o informację dlaczego na obsługę długu publicznego zwiększamy
środki w wysokości 20.000,00 zł. Skarbnik M. Surmicka poinformowała, że w uchwale
budżetowej były zagwarantowane środki na wydatki związane z obsługą papierów
wartościowych, kredytów, pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu
terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – w wysokości 380.000,00 zł. Po wystosowaniu
przez nas do DNB Nord pisma z prośbą o przekazanie informacji o stanie naszych
zobowiązań w odpowiedzi dostaliśmy wyliczenie w związku z którym musimy w budżecie
na to zadanie zwiększyć wydatki w tej uchwale budżetowej o 20.000,00 zł i jednocześnie
również zwiększenie takie będzie miało miejsce w zmianie do uchwały budżetowej
w listopadzie. Całkowity koszt obsługi długu wynosić będzie 420.000,00 zł.
Przewodniczący R. Nawrot prosił o informację dot. zmian w dziale 92604 – wynagrodzenia
osobowe pracowników z czego one wynikają.
Skarbnik M. Surmicka poinformowała, że zwiększenie związane jest z zabezpieczeniem
środków na wypłatę odprawy rentowej oraz na zapewnienie środków na wynagrodzenia
dla pracowników.

Skarbnik poinformowała również, że w związku z podwyżkami dla nauczycieli następuję
wzrost wydatków w dziale 80101 o kwotę 239.179,73 zł. Na pytanie radnego J. Kaczmarka
czy subwencja oświatowa nie pokrywa zwiększonych wydatków, Skarbnik M. Surmicka
przekazała informację, że subwencja tylko w części pokrywa zapotrzebowanie
na wynagrodzenia dla nauczycieli, zawsze gmina zabezpiecza pozostałe środki.
Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem
uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
Wyniki głosowania:

1) Szczepaniak Filip – za
2) Kaczmarek Jarosław – za
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3) Michałowski Andrzej – za
4) Taciak Paweł – za
5)  Taciak Szymon – za

W wyniku głosowania 5 głosami „za” Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych
zaakceptowała przedstawiony projekt uchwały.

Ad. b) w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/298/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej Gminy Dolsk.

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik M. Surmicka.

Uchwała z dnia 23 października 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVII/298/10 Rady
Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac
nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dolsk jest uchwałą uszczegóławiającą procedurę
zawartą w uchwale z dnia 29 czerwca 2010 r. w zakresie określenia komisji właściwych
do opiniowania projektu budżetu. Podejmując uchwałę komisjami władnymi do omówienia
projektu budżetu na kolejny rok budżetowy będą następujące komisje:

- Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
- Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa,

- Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych.
Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem

uchwały.
Wyniki głosowania:

1) Szczepaniak Filip – za
2) Kaczmarek Jarosław – za
3) Michałowski Andrzej – za
4) Taciak Paweł – za
5) Taciak Szymon – za
6) Rzepczyński Jan- za
7) Nawrot Romuald- za
8) Kaźmierski Stanisław – za.

Członkowie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska przedmiotowy projekt uchwały zaakceptowali jednogłośnie, 8 głosami „za”.

Ad. c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik M. Surmicka.

Proponuje się stawki podatku od nieruchomości:

· od budynków mieszkalnych - 0,78 zł, co stanowi 96,30% stawki górnej (0,81 zł),
· od budynków pozostałych - 5,31 zł, co stanowi 65,96% stawki górnej (8,05 zł),
· od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,90
zł, co stanowi 91,63% stawki górnej (23,90zł),

· od budynków zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 11,18 zł, co stanowi 100% stawki górnej,
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· od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,87 zł,
co stanowi 100% stawki górnej,

· grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł, co stanowi 100% stawki górnej,

· niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz.1398 z późn. zm.), położonych
na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu
mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie
tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie
nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego
– 3,15 zł , co stanowi 100% stawki górnej,

· od budowli i rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody oraz budowli służących
do odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych – 0,1% stawka górna (2%),

· od pozostałych budowli 2%
· od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu

na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,86 zł, co stanowi
90,53% stawki górnej  (0,95 zł),

· od gruntów pozostałych - 0,22 zł, co stanowi 42,86% stawki górnej (0,50 zł).
Uzasadnienie:

Stawki podatków i opłat lokalnych na terenie miasta i gminy Dolsk na rok 2020
z uwagi na inflację uległy powiększeniu o 1,8%. Podwyżka ma związek z inflacją. Górne
stawki kwotowe podatków i opłat lokalnych na rok 2020 zostały ogłoszone w Obwieszczeniu
Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 738). Górne granice stawek
kwotowych określone w art. 5 ust. 1, art.10 ust.1 i art.19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach  i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1170 z późn. zm.),
obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok
podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych
w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku
do analogicznego okresu roku poprzedniego (in plus lub in minus).

Przewodniczący zebrania R. Nawrot  poinformował, że ościenne gminy podnoszą stawki
podatkowe nawet o współczynnik 3% i w związku z tym radni zaproponowali aby ponownie
przeliczyć stawki podatkowe, które zostaną omówione na jeszcze jednym posiedzeniu
komisji. Skarbnik M. Surmicka  poinformowała, że w związku z wprowadzanymi
przez rząd zmianami w opodatkowaniu nasza gmina traci ok. 400.000,00 zł na samych
wpływach z podatku dochodowego. Jednocześnie Pani Skarbnik przedstawiła radnym
stan zaległości jaki obecnie występuje na poszczególnych rodzajach podatków.
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Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem
uchwały.
Wyniki głosowania:

1) Szczepaniak Filip – za
2) Kaczmarek Jarosław – za
3) Michałowski Andrzej – za
4) Taciak Paweł – za
5) Taciak Szymon – za
6) Rzepczyński Jan- za
7) Nawrot Romuald- za
8) Kaźmierski Stanisław – za.

Członkowie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska przedmiotowy projekt uchwały zaakceptowali jednogłośnie, 8 głosami „za”.

Ad. d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Projekt Uchwały wraz z uzasadnieniem odczytała Skarbnik M. Surmicka.
Projektowana uchwała stanowi wykonanie dyspozycji zawartej w art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170
z późn. zm.) obligującej rady gmin do określenia w drodze uchwały rocznych stawek podatku
od środków transportowych. Górne stawki kwotowe podatków i opłat lokalnych na 2020 rok
zostały ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. (M.P. z 2019 r.
poz. 738).  Stawki podatków i opłat lokalnych na terenie gminy Dolsk na 2020 rok z uwagi
na inflację uległy powiększeniu o 1,8 %. Minimalne stawki podatku od środków
transportowych przeliczone są na następny rok zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu
euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku
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poprzedzającym dany rok podatkowy – przypadku gdy wskaźnik ten jest równy lub wyższy
niż 5%. Do przeliczenia stawek stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych
opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przeliczone stawki zaokrągla się
w górę do pełnych groszy. Proponowane stawki nie przekraczają stawek maksymalnych
przewidzianych dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania,
a w odniesieniu do środków transportowych wymienionych w art.10 ust.1 pkt. 2, 4, 6 ustawy,
stawki podatku nie są niższe od kwot wymienionych w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do ustawy.
Pomimo zastosowania wyższych stawek kwota wpływu do budżetu będzie niższa o 14.100,00
zł z tytuły wpłat na podatek transportowy, gdyż częściowo firmy wyprzedają swoje
samochody, a zakup nowych jest sfinalizowany przez firmy leasingowe. Podatek od środków
transportowych  w takim przypadku uiszczany jest wg miejsca rejestracji samochodu, wpływy
nie trafiają do naszej gminy.
Radny P. Taciak proponuje aby stworzyć w naszej gminie dogodne warunki tak aby firmy
transportowe i leasingowe zdecydowały się prowadzić działalność na terenie naszej gminie.
R. Nawrot poinformował, że trwały rozmowy w temacie pozyskania płatników podatku
transportowego na terenie naszej gminy ale zawsze kończyły się fiaskiem, nie posiadamy
instrumentów takich, które ściągnęłyby do naszej gminy potencjalnych podatników.

Podobnie jak w przypadku podatku od nieruchomości na kolejnym posiedzeniu komisji
zostanie przedstawiona propozycja przeliczenia stawki podatku transportowego
wg wskaźnika 3%.
Przeprowadzono głosowanie w wyniku, którego projekt uchwały został zaakceptowany
8 głosami „za”.
Wyniki głosowania:

1) Szczepaniak Filip – za
2) Kaczmarek Jarosław – za
3) Michałowski Andrzej – za
4) Taciak Paweł – za
5) Taciak Szymon – za
6) Rzepczyński Jan- za
7) Nawrot Romuald- za
8) Kaźmierski Stanisław – za.

Ad. e) w sprawie opłaty od posiadania psów.
Skarbnik poinformowała, że na rok 2020 zostaje zaproponowana stawka opłaty od posiadania
psa w wysokości 35,00 zł co stanowi 27,91% stawki górnej (wynosi ona 125,40 zł)
od jednego psa.

Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.
Wyniki głosowania:

1) Szczepaniak Filip – za
2) Kaczmarek Jarosław – za
3) Michałowski Andrzej – za
4) Taciak Paweł – za
5) Taciak Szymon – za
6) Rzepczyński Jan- za
7) Nawrot Romuald- za
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8) Kaźmierski Stanisław – za.
Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych oraz Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
przedstawiony projekt uchwały zaakceptowały jednogłośnie.

Ad. f) w sprawie opłaty targowej.
Skarbnik M. Surmicka przedstawiła projekt uchwały i odczytała uzasadnienie.
Uchwała w sprawie opłaty targowej (wprowadzająca opłatę targową na terenie miasta i gminy
Dolsk w związku z art. 15.1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy może wprowadzić opłatę
targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na
targowiskach, z zastrzeżeniem ust.2b, który ma brzmienie: „Opłacie targowej nie podlega
sprzedaż dokonywana w budynkach
lub w ich częściach”. Od 1 stycznia 2020 roku Rada Miasta i Gminy Dolsk określa dzienną
stawkę opłaty targowej w wysokości 27,00 zł. Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 24
lipca 2019 r. (M.P.2019.738) w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych
na rok 2020, określił górną stawkę opłaty targowej, która nie może dziennie przekroczyć
792,21 zł.

Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.

Wyniki głosowania:
1) Szczepaniak Filip – za
2) Kaczmarek Jarosław – za
3) Michałowski Andrzej – za
4) Taciak Paweł – za
5) Taciak Szymon – za
6) Rzepczyński Jan- za
7) Nawrot Romuald- za
8) Kaźmierski Stanisław – za.

Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych oraz Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
przedstawiony projekt uchwały zaakceptowały jednogłośnie.

Ad. g) w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Dolsku
przy ul. Pocztowej 24.
Projekt Uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarczego
M. Marchlewska.

Kompetencją Rady jest stanowienie w sprawach majątkowych gminy. Rada Miasta i Gminy
Dolsk podjęła uchwałę o przeznaczeniu do sprzedaży 3 komunalnych lokali mieszkalnych
w budynku usytuowanym w Dolsku przy ul. Pocztowej 24. Decyzja w sprawie sprzedaży
jest uzasadniona także z tego względu, że w Wieloletnim Programie Gospodarowania
Mieszkaniowym  Zasobem Gminy Dolsk na lata 2018-2023 zaplanowano sprzedaż lokali
mieszkalnych w Dolsku przy ul.Pocztowej 24. W budynku znajduje się 5 lokali
z czego 2 zostały sprzedane już wcześniej. Obecnie musimy uaktualnić operat szacunkowy
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aby przystąpić do sprzedaży lokali. Sprzedaż będzie przeprowadzona bez ogłoszenia
przetargu gdyż jest na rzecz mieszkańców.
Projekt Uchwały został zaakceptowany przez Komisję Budżetu i Spraw Gospodarczych
5 głosami „za”.
Wyniki głosowania:

1) Szczepaniak Filip – za
2) Kaczmarek Jarosław – za
3) Michałowski Andrzej – za
4) Taciak Paweł – za
5) Taciak Szymon – za

Zaakceptowanie protokołów z posiedzeń Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
nr RF. 0012.1.11.2019 z dnia 18 września 2019 roku, oraz z posiedzenia Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska nr RF. 0012.2.10.2019 z dnia 25 września 2019 r.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych F. Szczepaniak odczytał protokół
nr RF. 0012.1.11.2019 z dnia 18 września 2019 roku który został zaakceptowany 5 głosami
„za”.

1. Jarosław Kaczmarek za
2. Andrzej Michałowski – za
3. Filip Szczepaniak – za
4. Paweł Taciak – za,
5. Szymon Taciak – za

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska J. Rzepczyński odczytał protokół
z posiedzenia komisji nr  RF. 0012.2.10.2019 z dnia 25 września 2019 r, który został
zaakceptowany w przedstawionej formie 3 głosami „za”.

1. Jan Rzepczyński – za,
2. Stanisław Kaźmierski – za,
3. Romuald Nawrot – za.

Wobec braku dalszych zapytań Prowadzący Posiedzenie R. Nawrot podziękował radnym
za udział w posiedzeniu i o godz.14.30 zakończył posiedzenie komisji.

Prowadzący Posiedzenie
Romuald Nawrot

Protokolant
Agnieszka Bąk


