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RF.0012.1.13.2019.KBISG

RF.0012.2.12.2019.KRIOS
Protokół

z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska z dnia 23 października 2019 roku. Obrady rozpoczęto o godz. 11:00
a zakończono o godz. 11:45 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. Mirella Godawa Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Dolsk

Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych F. Szczepaniak powitał zebrane
osoby i poinformował, że dzisiejsze spotkanie nawiązuje ponownie do tematu stawek
podatkowych, gdyż na poprzednim posiedzeniu padła propozycja aby przeliczyć
zaproponowane stawki podatkowe o wskaźnik 3%. Przewodniczącym posiedzenia został
wybrany F. Szczepaniak, który oddał głos Pani Skarbnik M. Surmickiej.

Skarbnik poinformowała, że zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r., wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
w I półroczu 2019 r w stosunku do I półrocza 2018 r. wyniósł 1,8%.

Korzystając z możliwości wynikających z powyższego komunikatu przedłożone zostały
Państwu Radnym projekty uchwał podatkowych na rok 2020 przewidujące wzrost właśnie
o 1,8% w stosunku do roku obecnego. Projekty uchwał w takim kształcie zostały omówione
i pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Budżetu i Spraw Gospodarczych oraz Komisję
Rolnictwa na posiedzeniu w dniu 17 października 2019 r.
Jednocześnie podczas obrad komisji padła propozycja przeliczenia stawek podatków
lokalnych o wyższy 3% wskaźnik, co pozwoli zwiększyć wpływy do budżetu, co jest nie bez
znaczenia zwłaszcza wobec trudnej przyszłorocznej sytuacji finansowej. Sytuację
tę dodatkowo potęguje polityka finansowa państwa w stosunku do samorządów - w związku
z podjętymi w roku 2019 decyzjami rządu polskiego wpływy do budżetu w roku 2020 będą
zmniejszone z tytułu:

a) zwolnienia z podatku dochodowego osób poniżej 26 roku życia (ok. 350 000,00 zł)
b) obniżenia stawki podatku dochodowego z 18 do 17 %, (ok. 45 000,00 zł)
c) obniżenia niektórych grup podatników CIT stawki podatku do 9%.

a z drugiej strony następuje ciągły wzrost obciążenia budżetu w postaci:
a) zwiększonych wydatków związanych z wynagrodzeniami nauczycieli - wyższe

wynagrodzenia otrzymuje nauczyciel zarówno w szkole jak i w przedszkolu - niestety
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na wynagrodzenia nauczycieli przedszkolnych nie przysługuje subwencja oświatowa –
porównując plan wynagrodzeń w oświacie to w roku 2019 jest to ok. 4.900.000,00 a w
roku 2020 r. ok. 5.150.000,00

b) zwiększonych wydatków w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za
pracę o 350,00 zł – sytuacja ta dotyczy dużej grupy pracowników zatrudnionych
zarówno w Urzędzie jak i jednostkach organizacyjnych,

c) wzrastające ceny towarów i usług konsumpcyjnych,
d) inflacja na poziomie 2,5%.

Stosując zatem wskaźnik wzrostu podatków na poziomie 3% (podobnie jak ościenne Gminy –
Książ Wielkopolski, Brodnica) budżet gminy Dolsk dodatkowo zyska wyższe wpływy
z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na poziomie
ok. 50.000,00 zł.
Zwiększenie zatem obciążenia jeszcze o 1,2% w stosunku do wartości wynikającej
z komunikatu Prezesa GUS jednostkowo nie jest wartością wysoką ale patrząc globalnie –
z punktu widzenia budżetu gminy – pozwoli na zwiększenie dochodów co ma bardzo duże
znaczenie dla realizacji ustawowych zadań przez gminę Dolsk.
Radny J. Kaczmarek zaproponował aby w związku z trudna sytuacja finansową, która spotyka
gminy i stale wzrastającymi obciążeniami przy braku wsparcia Państwa zastosować wskaźnik
4,5% do przeliczenia stawek podatkowych. Nie jest możliwe aby nie podnosić kwot stawek
podatkowych i dlatego zdaniem radnego lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie w tym
roku wskaźnika 4,5% i stopniowe przeliczenie go również w kolejnym roku. Zdaniem
radnego J. Kaczmarka wskaźnik 4,5% należy zastosować do stawek podatku
od nieruchomości, a stawki podatku od środków transportowych przeliczyć wg wskaźnika
3%.
Do posiedzenia komisji dołączyła Pani D. Praczyk pracownik referatu finansowego.
D. Praczyk wyjaśniła radnym, że dla kilku grup podatków stosuje się jednakowe wskaźniki
procentowe wzrostu stawek podatkowych. Wiąże się to z jednakowym obciążeniem
podatników nie  dzieląc grup i obciążający jednych wyższymi podatkami, a innych
mniejszymi. Podobna sytuacja ma miejsce przy podatku np. rolnym gdzie od 3 lat została
przyjęta zasada stosowania  górnej stawki podatku rolnego. Zasady te obowiązują i są jasne
przy przyjmowaniu kwot prognozowanych do dochodów przyjmowanych w projekcie
budżetu.  Projekt budżetu musi zawierać kwoty dochodów aby można było zaplanować
wydatki.
Skarbnik M. Surmicka poinformowała, że  średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów
będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 wynosi 58,46 zł
co daje kwotę 146,15 zł za 1 ha przeliczeniowy.
Radny S. Kaźmierski proponuje aby w tym roku nie stosować górnej stawki podatku rolnego
gdyż rolnicy ponieśli straty związane m.in. z suszą.
Radny J. Kaczmarek również uważa, że można np. zastosować stawkę podatku rolnego
na poziomie np. 141,15 zł.
Skarbnik M. Surmicka poinformowała, że do projektu budżetu została przyjęta górna stawka,
zastosowanie niższej kwoty spowoduje automatycznie brak środków finansowych w budżecie
na poziomie ok 77.000,00 zł.
D. Praczyk poinformowała, że rolnicy korzystają z ulg inwestycyjnych w wyniku których
do budżetu trafia ok. 50.000,00 zł mniej, a ulgi dla podatników podatku od nieruchomości
wynoszą tylko 500,00 zł.
Osoby fizyczne posiadające grunty klasy B zapłacą np. za działkę o powierzchni 1000 m2

podatek w wysokości 220,00 zł, za dom o powierzchni 100 m2 - 80,00 zł, a za budynek
gospodarczy o powierzchni 30 m2 - 161,00 zł, gdzie podatnik podatku rolnego za taki sam
dom zapłaci również 80,00 zł natomiast za budynki gospodarcze nie uiści podatku wcale,
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będzie natomiast zobowiązany do zapłaty podatku rolnego w wysokości 146,15 zł za 1ha
przeliczeniowy. Osoby fizyczne posiadające działki rolne do 1ha zapłacą natomiast za rolę
klasy IVA przy założeniu wielkości działki również 1000 m2 – 29,00 zł, za dom 100 m2

również zapłacą 80,00 zł, posiadacz gruntów klasy V jest zwolniony z podatku  od takiej
osoby uiszczany będzie tylko podatek od nieruchomości -  dom 100 m2 – 80,00 zł. Ten
przykład ilustruje jakie kwoty podatków przez poszczególne grupy podatników wpływają do
budżetu. Podatek rolny to około 1/3 wszystkich dochodów gminy, z czego należy pamiętać
jeszcze o tym że 2% podatku rolnego oddajemy do  Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania za zaproponowanymi wysokościami stawek
podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu.

Głosowanie w sprawie zastosowania stawki wzrostu podatku od nieruchomości na poziomie
3%.

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

W sprawie podatku od środków transportu :

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.

Wobec braku dalszych zapytań Prowadzący Posiedzenie F. Szczepaniak podziękował radnym
za udział w posiedzeniu i o godz.11.45 zakończył posiedzenie komisji.

Prowadzący Posiedzenie
Szczepaniak Filip

Protokolant
Agnieszka Bąk


