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RF.0012.1.14.2020.KBISG
RF.0012.2.11.2020.KRIOŚ
RF.0012.3.13.2020.KOKSISS

Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych, Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych  z dnia
26 października 2020 roku. Obrady rozpoczęto o godz. 15:30  a zakończono o godz. 17:30
tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięli

1. Paweł Taciak,
2. Szymon Taciak,
3. Jacek Woroch,
4. Romuald Nawrot,
5. Rzepczyński,
6. Sylwia Czaplicka Zaremba,
7. Monika Gmerek,
8. Filip Szczepaniak,

oraz przedstawiciele Urzędu i jednostek organizacyjnych:

9. Magdalena Surmicka Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
10. Marek Gogół Inspektor
11. Mirella Godawa – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.

Na Przewodniczącego obrad wybrany został radny P. Taciak. Powitał zebrane osoby
i poinformował, że przedmiotem obrad posiedzenia będzie omówienie projektów uchwał
na XXV Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk.

a) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu gminie Śrem
przez gminę Dolsk wykonywania zadania publicznego w zakresie organizacji
publicznego transportu zbiorowego,

b) w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami na rok 2021,

c) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 r.,
d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta

i gminy Dolsk,
f) w sprawie opłaty od posiadania psów na 2021 rok,
g) w sprawie opłaty targowej

Ad. a)
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu gminie Śrem przez
gminę Dolsk wykonywania zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego
transportu zbiorowego. Projekt uchwały przedstawił pracownik UMIG M. Gogół.
Poinformował, że zgodnie z zapisami z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie
powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. Gmina Dolsk od 2016
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roku współdziała z gminą Śrem w zakresie gminnych przewozów pasażerskich. W ramach
tego zadania została uruchomiona linia komunikacyjna nr 11, obsługująca miejscowości
zlokalizowane na terenie gminy Dolsk tj. Drzonek, Wieszczyczyn, Masłowo, Rusocin,
Nowieczek, Pinka, Międzychód i Gawrony. Zadanie to obecnie jest realizowane na mocy
porozumienia w sprawie współdziałania z gminą Dolsk w zakresie gminnych przewozów
pasażerskich, a rozliczenie za wykonane kilometry na obszarze gminy Dolsk odbywa się
bezpośrednio z operatorem publicznego transportu zbiorowego. W celu ujednolicenia zasad
rozliczania kosztów realizowanych przewozów na obszarze gminy Dolsk proponuje się
podpisanie porozumienia, na podstawie którego gmina Dolsk będzie zobowiązana udzielić
gminie Śrem dotacji celowej, stanowiącej udział w kosztach realizacji zadania.
Radny P. Taciak poprosił o odpowiedź na pytania: Czy umowa będzie bezpośrednio zawarta
z firmą TOTEM?
M. Gogół odpowiedział, że nie, porozumienie zawarte w uchwale z 2016 roku, określa,
że operator będzie nas bezpośrednio fakturował. Dodał, że Gmina Śrem zaproponowała
wszystkim ościennym gminom jako formę rozliczania dotacji.
Radny P. Taciak poprosił o przedstawienie warunków finansowych.
M. Gogół poinformował, że zaproponowana została stawka 6,60 zł/km, a gdy
rozpoczynaliśmy tą współpracę była to kwota 4,00 zł /km. Stawka ulega podwyższeniu,
ale jest to na bieżąco kontrolowane.
Natomiast Radny F. Szczepaniak prosi o odpowiedź czy godziny i  trasy przejazdu pozostaną
bez zmian. M. Gogół odpowiedział, że tak.
Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem
uchwały.
Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:
1. Jacek Woroch- za
2. Szymon Taciak - za,
3. Paweł Taciak- za.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu gminie
Śrem przez gminę Dolsk wykonywania zadania publicznego w zakresie organizacji
publicznego transportu zbiorowego został zaakceptowany 3 głosami „za”.

M. Gogół przedstawił radnym wniosek, który wpłynął do tutejszego urzędu w sprawie
rozbudowy oświetlenia drogowego w Międzychodzie. Wniosek dotyczy drogi gminnej
Międzychód Gawrony o odcinku ok. 1,6 km. Obecnie 13 nieruchomości znajduje się na tym
odcinku drogi. Po dyskusji, w której padały pytania o koszt tej inwestycji, możliwość
wykorzystania stojących już słupów  czy sprawdzenie aby odnowić projekt budowy drogi
i sprawdzić czy może zawiera on również budowę oświetlenia drogowego, M. Gogół
odpowiedział jest to długi odcinek, także na ten moment trudno ocenić koszty. Należy przede
wszystkim zrobić projekt i na jego podstawie opracować kosztorys.
Na pytanie radnego F. Szczepaniaka, które dotyczyło przedmiotu przebudowy drogi, radni
zostali poinformowani, że w ramach tego projektu nie była uwzględniona budowa oświetlenia
drogowego.
Jednocześnie radni zostali poinformowani, że cały czas gmina spłaca inną inwestycję
oświetleniową, której wysokość na ten moment wynosi ok.78.000,00 zł. Radny P. Taciak
przypomniał, że od początku kadencji stanowisko komisji jest takie, aby nie rozpoczynać
nowych inwestycji oświetleniowych do momentu spłaty obecnego długu. Padła propozycja
aby wzorem innych sołectw inwestycje oświetleniowe realizować ze środków funduszu
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sołeckiego. Ostatecznie radni podjęli decyzję, aby omawiany wniosek wzorem poprzednich
odrzucić.
Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:
4. Jacek Woroch- za
5. Szymon Taciak - za,
6. Paweł Taciak- za.
Pracownik M. Gogół został zobowiązany do przygotowania zestawienia wszystkich
złożonych do tej pory wniosków w sprawie budowy oświetlenia, tak aby przy kolejnej okazji
i po spłacie zadłużenia przystąpić do realizacji inwestycji oświetleniowych wg priorytetów
takich jak poprawa bezpieczeństwa.

Ad. b)
W sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami na rok 2021. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Z-ca Burmistrza M.
Godawa.   Poinformowała, że obowiązek uchwalania przez organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, zawarty został w art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057). Program
współpracy prezentuje politykę jednostki samorządu terytorialnego w zakresie współpracy
z tymi podmiotami w danym roku oraz stanowi uszczegółowienie przedmiotu tej współpracy,
określa zasady, zakres i formy współpracy gminy Dolsk z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami zapewniając jednocześnie realizację zasad partnerstwa i jawności
w zakresie wykonywania zadań publicznych oraz stanowi podstawę dla władz gminy
do dysponowania środkami publicznymi. Wymienione w programie współpracy zadania
mieszczą się w poszczególnych obszarach działalności pożytku publicznego, które
wymienione zostały w § 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
i jednocześnie stanowią katalog zadań, które gmina Dolsk wskazała jako własne priorytety.
Po konsultacjach przeprowadzonych w dniach od 25 września 2020 r. do dnia 5 października
2020 r. dotyczących Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami na 2021 r., zgodnie z uchwałą Nr LI 328/10 Rady Miasta i Gminy
Dolsk z dnia 06 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wobec braku uwag i opinii –
nie wprowadzono żadnych zmian do projektu przedmiotowej uchwały.
Sekretarz M. Godawa dodała, że do konsultacji nie przystąpiła żadna z organizacji,
w związku z tym został program przygotowany w oparciu o zeszłoroczny program. Kwota
przeznaczona na ten cel będzie wynosić nie mniej niż 10.000,00 zł.
Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenie głosowania nad projektem uchwały.
Wynik głosowania członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

1. Jacek Woroch- za
2. Filip Szczepaniak- za
3. Romuald Nawrot – za,
4. Monika Gmerek – za,
5. Sylwia Czaplicka-Zaremba- za.

Ad. c)
W sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 r.
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Skarbnik M. Surmicka przystąpiła do przedstawienia zmian w  zaproponowanym projekcie
uchwały budżetowej. Po stronie dochodów zmianie uległ następujące działy:
758 Różne rozliczenia:
W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe:
- zwiększa się planowane dochody w § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę
17 000,00 zł.
Natomiast po stronie wydatków zmiany dotyczą działów:
600 transport i łączność:
W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 2 150,00 zł
w tym:

* na wniosek Samorządu Mieszkańców Dolska zmniejsza sia planowane wydatki
o kwotę 6 000,00 zł,
* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3 850,00 zł,

750 Administracja publiczna:
W rozdziale 70023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 7 250,00 zł,

801 Oświata i wychowanie
W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników)
o kwotę 180 000,00 zł i przeznacza na wcześniejszy wykup obligacji zgodnie z zapisami
umowy emisji obligacji z 2016 r.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
3 061,52 zł, w tym:

* na wniosek sołectwa Masłowo zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 2 000,00
zł,
* na wniosek sołectwa Ostrowieczno zmniejsza się planowane wydatki o kwotę
561,52 zł,
* na wniosek sołectwa Mełpin zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 500,00 zł,

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
2 880,00 zł, w tym:

* na wniosek sołectwa Nowieczek zwiększa się planowane wydatki o kwotę 250,00 zł,
* na wniosek sołectwa Ostrowieczno zwiększa się planowane wydatki o kwotę
   2 000,00 zł,
* na wniosek sołectwa Mełpin zwiększa się planowane wydatki o kwotę 630,00 zł,

- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 1 800,00 zł,
  na remont świetlicy w miejscowości Kotowo (otrzymano odszkodowanie),
- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
o kwotę 2 000,00 zł na wniosek sołectwa Masłowo,
 - zwiększa się planowane wydatki w § 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
o kwotę 4 100,00 zł,
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926  Kultura fizyczna:
- zmniejsza się planowane wydatki w 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 35,00 zł
na wniosek sołectwa Ostrowieczno
- zmniejsza się planowane wydatki w 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
20 787,48 zł w tym:

* na wniosek sołectwa Mszczyczyn zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2 004,00
zł,
* na wniosek sołectwa Nowieczek zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 250,00
zł,
* na wniosek sołectwa Ostrowieczno zmniejsza się planowane wydatki o kwotę
403,48 zł,
* na wniosek sołectwa Mełpin zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 130,00 zł,
* na wniosek Samorządu Mieszkańców Dolska zmniejsza się planowane wydatki
o kwotę 22 008,00 zł,

- zmniejsza się planowane wydatki w 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 3 004,00 zł
w tym:

* na wniosek sołectwa Mszczyczyn zmniejsza się planowane wydatki o kwotę
2 004,00 zł,
* na wniosek sołectwa Ostrowieczno zmniejsza się planowane wydatki o kwotę
1 000,00 zł,

- zwiększa się planowane wydatki w 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych) o kwotę 28 008,00 zł.
Na pytania radnego P. Taciaka  o wydatki w działach 600, oraz w dziale 801 na jakie
dokładnie cele zostają przeznaczone środki, Skarbnik odpowiedziała, że:
- w dziale 600 kwota 3850,00 zł zostaje przeznaczona na naprawę straganu uszkodzonego
na placu morelowym,
- w dziale 801 kwota 180.000,00 zł zostaje przeznaczona na wykup obligacji,
Na kolejne pytanie radnego o zmianę w dziale 921w paragrafie 6059 w wysokości 4100,00 zł
Skarbnik M. Surmicka poinformowała, że środki  zostaną zadysponowane na zakup drzwi
w świetlicy w Księginkach, które to zostały uszkodzone podczas awarii czujnika i w wyniku
zalania fekaliami kotłowni i przyległych pomieszczeń.
Wobec braku dalszych pytań, członkowie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
przystąpili do przeprowadzenia głosowania nad zaakceptowaniem projektu uchwały.
Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

1. Jacek Woroch- za
2. Szymon Taciak - za,
3. Paweł Taciak- za.

Ad. d)
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik M. Surmicka. Poinformowała, że w uchwale zostały
zaproponowane następujące stawki :· od budynków mieszkalnych - 0,83 zł, co stanowi
97,65% stawki górnej (0,85 zł), · od budynków pozostałych - 5,59 zł, co stanowi 66,79%
stawki górnej (8,37 zł), · od budynków związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 23,02 zł, co stanowi 92,63% stawki górnej (24,84 zł), · od
budynków zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 11,62 zł, co stanowi 100% stawki górnej, · od budynków związanych
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z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,06 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 oraz z 2019 r. poz.730),
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 – 3,28 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 - 0,90 zł, co stanowi 90,91% stawki górnej (0,99 zł), · od gruntów pozostałych -
0,23 zł, co stanowi 44,23% stawki górnej (0,52 zł). Uzasadnienie: Stawki podatków i opłat
lokalnych na terenie miasta i gminy Dolsk na rok 2021 z uwagi na inflację uległy
powiększeniu o 3,9%. Podwyżka ma związek z inflacją. Górne stawki kwotowe podatków i
opłat lokalnych na rok 2021 zostały ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23
lipca 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 673). 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).
W kilku przypadkach zostały zaproponowane maksymalne stawki, zgodnie z ogłoszonym
wskaźnikiem GUS. Jeżeli radni zaakceptują przedstawione w projekcie uchwały stawki
dochody w roku 2021 w stosunku do roku 2020 wzrosną o ok. 128.000,00 zł.
Wobec braku pytań członkowie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych przystąpili
do przeprowadzenia głosowania.
Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

1. Jacek Woroch- za
2. Szymon Taciak - wstrzymujący,
3. Paweł Taciak- za.

Ad. e)
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie
miasta i gminy Dolsk. Projekt uchwały przedstawiła 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 23 lipca 2020 r. (M.P. z 2020 r.
poz.673). Stawki podatków i opłat lokalnych na terenie gminy Dolsk na 2021 rok z uwagi
na inflację uległy powiększeniu o 3,90 %. Minimalne stawki podatku od środków
transportowych przeliczone są na następny rok zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu
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euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku
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.
Przy akceptacji powyższego projektu uchwały dochody w roku 2021 w stosunku do roku
2020 w zakresie omawianych stawek podatku od środków transportowych wzrosną o ok.
11.000,00 zł.
Wobec braku pytań członkowie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych przystąpili
do przeprowadzenia głosowania.
Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

1. Jacek Woroch- za
2. Szymon Taciak - za,
3. Paweł Taciak- za.

Ad. f)
W sprawie opłaty od posiadania psów na 2021 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik M. Surmicka, która poinformowała, że opłata
od posiadania psów obowiązująca na terenie miasta i gminy Dolsk w 2021 roku została
w projekcie zaproponowana w wysokości 36,00 zł, stanowi 27,63% stawki górnej, która
wynosi 130,30 zł od jednego psa. W związku z brakiem punktu kasowego - opłata
od posiadania psów będzie płatna bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy
Dolsk Nr 58 90 84 1013 0200 0143 2000 0001 w terminie do 15 marca roku podatkowego.
Planowany wzrost dochodów z tego tytułu wyniesie ok., 1.500,00 zł.
Wobec braku pytań członkowie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych przystąpili
do przeprowadzenia głosowania.
Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

1. Jacek Woroch- za
2. Szymon Taciak - za,
3. Paweł Taciak- za.

Ad. g)
W sprawie opłaty targowej.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik M. Surmicka. 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”. Proponujemy, aby od 1 stycznia 2021 roku Rada Miasta i Gminy Dolsk określa
dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 28,00 zł. Minister Finansów w obwieszczeniu
z dnia 23 lipca 2020 r. (M.P.2020.673) w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych na rok 2021, określił górną stawkę opłaty targowej, która
nie może dziennie przekroczyć 823,11 zł. Zaproponowana stawka, w stosunku do roku 2020
wzrasta o 1,00 zł co da wpływy w 2021 roku do budżetu w wysokości ok. 1.000,00 zł.
Wobec braku pytań członkowie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych przystąpili
do przeprowadzenia głosowania.
Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

1. Jacek Woroch- za
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2. Szymon Taciak - za,
3. Paweł Taciak- za.

Na zakończenia Skarbnik M. Surmicka poinformowała w imieniu Pani Burmistrz
B. Wierzbińskiej, że nie będzie przedkładana w tym roku uchwała w sprawie podatku
rolnego, gdyż zostaną przyjęte do projektu budżetu na 2021 rok stawki podatku rolnego
w maksymalnej wysokości. W roku 2020 cena żyta ogłoszono przez GUS wynosiła 58,46 zł,
natomiast w roku 2021 wynosić będzie 58,55 zł. Pozostałe podatki wzrosły o wskaźnik 3,9 %,
w tym przypadku będzie to wzrost na o 0,15% na ha przeliczeniowym . Dochody z tego tytułu
wniosą do budżetu kwotę w wysokości ok. 54.000,00 zł.
Radny S. Kaźmierski zaapelował, aby wziąć pod uwagę trudną sytuację w rolnictwie
i zastanowić się jeszcze raz nad utrzymaniem maksymalnej stawki.
Skarbnik M. Surmicka odpowiedziała, że rozumie jaki trudny jest obecnie czas w rolnictwie
i w każdej innej gałęzi gospodarki, ale wpływy do budżetu również maleją, a pewne założenia
i zadania musza zostać wykonane. Poinformowała, że wpływu do budżetu z tytułu samego
Pit-u zmalały o ok. 200.000,00 zł, a patrząc na wzrost podatku rolnego w stosunku
do pozostałych stawek podatku jest to kwota symboliczna i nie tak duża, gdyż należy
pamiętać że jest to wzrost o 0,23 zł na hektar przeliczeniowy.
Radny S. Kaźmierski poprosił aby tylko zostało wysłane odpowiednio pismo do Izby
Rolniczej w tej sprawie.
Skarbnik poinformowała, że pismo zostało wysłane.

Wobec braku dalszych zapytań Przewodniczący Komisji P. Taciak podziękował radnym
za udział w posiedzeniu i o godz.17.00 zakończył posiedzenie komisji.

Prowadzący Posiedzenie

Paweł Taciak
Protokolant
Agnieszka Bąk


