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Protokół 

              ze wspólnego posiedzenia stałych komisji rady, odbytego w dniu 27 listopada 
2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. 
Posiedzenie trwało od godz. 9.00 do godz. 11.30. 
W posiedzeniu, zgodnie z załączonymi listami obecności, uczestniczyło 12 radnych 
(nieobecni radni: Damian Hen i Krzysztof Samburski). 
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: Pan Zbigniew Janik – wójt gminy, Pan Stanisław 
Wcisło – przewodniczący rady, Pani Maria Małasińska – skarbnik gminy, Pani 
Agnieszka Liberek – podinsp. ds. księgowości podatkowej. 
Obradom przewodniczył radny Artur Patrzałek – przewodniczący Komisji Planowania 
Budżetu i Finansów. 

Przebieg posiedzenia: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Wyrażenie opinii o projekcie budżetu na 2021 rok. 
3. Wyrażenie opinii o projektach uchwał w sprawie: 

- obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, 
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok, 
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
 

Do punktu 1-go. 
 
              Otwarcia wspólnego posiedzenia stałych komisji rady i powitania zebranych 
dokonał radny Artur Patrzałek – przewodniczący Komisji Planowania Budżetu i  
Finansów. 

Do punktu 2-go. 

 

              Wójt gminy przedstawiając prowizorium budżetowe na 2021 rok poinformował, 
że gmina wystąpiła z wnioskiem celowym do Prezesa Rady Ministrów o wsparcie 
finansowe w kwocie 10 milionów złotych na następujące inwestycje: 
- rewitalizację miejscowości Gnojno, 
- budowę sal sportowych przy Szkołach Podstawowych: w Balicach i Jarząbkach, 
- budowę zbiornika wodnego – punktu poboru wody na cele rolnicze w msc. Jarząbki. 
Kontynuując dodał, że wysokość dofinansowania może wynieść do 90%, natomiast 
wkład własny gminy będzie wynosił 10%. Warunek jest jeden. Gmina nie może 
zaciągać kredytu na realizację zaplanowanych przedsięwzięć. Kontynuując podkreślił, 
że nie wiadomo ile gmina otrzyma pieniędzy i na jakie zadania. Gdyby się jednak udało 
zrealizować wszystkie inwestycje – każda część gminy będzie doceniona. 
Nie wnioskowaliśmy o środki na przebudowę i remonty dróg, bo na te inwestycje gmina 
otrzymuje dofinansowanie z innych programów, od wojewody czy z Urzędu 
Marszałkowskiego. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy będzie 
kontynuowana po otrzymaniu przez Polskę środków unijnych na lata 2021-2027. 
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            Wpisując się w ten temat przewodniczący rady gminy podkreślił, że w 
miejscowościach Kostera i Bugaj przydomowe oczyszczalnie ścieków zostały 
zamontowane wbrew naturze. Dlatego część mieszkańców chce odejść od tego typu 
rozwiązań.  
            Radny Marian Okraj stwierdził natomiast, że przedstawiciele firmy którzy 
prezentowali swego czasu takie rozwiązanie gospodarki ściekowej, zachwalali montaż 
przydomowych oczyszczalni. Mało tego. Przekonywali, że wodą z oczyszczalni będzie 
można podlewać ogródek. I tak zachęceni – mieszkańcy godzili się na ich montaż. W 
konsekwencji okazało się, że tą wodą nie można podlewać nawet przydomowego 
ogródka.  
            Odnosząc się do powyższej wypowiedzi przewodniczący rady stwierdził, że 
każdy sprzedający zachwala swój towar. Następnie dodał, że pomijając wszystkie 
niedociągnięcia z tym związane, najkorzystniejszym rozwiązaniem dla mieszkańców 
gminy byłoby wybudowanie 150 lub 160 przydomowych oczyszczalni w 4 
miejscowościach. Montaż po kilka oczyszczalni w 26 miejscowościach nie rozwiązał 
problemu. Wręcz przeciwnie. Utrudnił przyjęcie innych koncepcji gospodarki ściekowej 
na terenie gminy. 
            Analizując dział 801 radna Jadwiga Gubała zwróciła uwagę na ciągle rosnące 
wydatki na oświatę, sugerując ich obniżenie. 
            W nawiązaniu do tego tematu pani skarbnik poinformowała, że plany które 
otrzymała z Gminnego Zespołu Obsługi Szkół na utrzymanie placówek oświatowych 
opiewały na kwotę ponad 9 milionów złotych. Ze względu na niskie dochody bieżące 
gminy zostały one obniżone o ponad milion złotych i ostatecznie w projekcie budżetu na 
2021 rok zaplanowana kwota z  przeznaczeniem na ten cel wynosi ponad 7 milionów 
złotych przy subwencji wynoszącej około 3,5 miliona złotych. 
           Wójt odnosząc się do powyższego zagadnienia stwierdził, że dobrze by było aby 
partycypacja gminy w kosztach utrzymania szkół szła w parze z coraz wyższym 
poziomem nauczania. Podkreślił jednak, że cięcia w wydatkach oświatowych i tak tego 
nie zmienią. Poza tym obowiązujące przepisy oprócz prowadzenia placówek 
oświatowych nakładają na samorządy między innymi obowiązek wypłaty jdu czy 
zapewnienia uczniom z orzeczeniami nauczania indywidualnego. A to kosztuje. 
Po analizie przyszłorocznego projektu budżetu radni Marian Okraj i Wincenty Krawczyk 
– członkowie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zgłosili następujący wniosek: 
- mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego zrealizować projekt 
dotyczący rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Skadla i na terenie całej 
gminy. 
 
Do punktu 3-go. 
 
              W punkcie trzecim członkowie stałych komisji rady dokonali analizy projektów 
uchwał w sprawie: 

 obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, 

 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
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W wyniku wymiany poglądów, argumentów i kontrargumentów wszystkie przedłożone 
projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie.  
Ogólny wzrost podatków kształtuje się na poziomie około 3,8%. Na skutek podwyżek 
podatków wzrost wpływów do budżetu wyniesie 38.500 zł. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.- 
 
       Protokolant:                                               Przewodniczący Komisji Planowania 
Barbara Czarnecka                                                         Budżetu i Finansów 
                                                                                           Artur Patrzałek   
                                                                       Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
                                                                                            Beata Boś 
                                                                          Przewodniczący Komisji Skarg, 
                                                                                      Wniosków i Petycji 
                                                                                       Piotr Sołtysiak 
                                                                          Przewodniczący Komisji Rolnictwa, 
                                                                          Gospodarki Żywnościowej, Handlu 
                                                                           i Usług oraz Ochrony Środowiska 
                                                                                        Andrzej Bochnacki 
                                                                            Przewodniczący Komisji Zdrowia, 
                                                                            Socjalnej, Oświaty i Kultury 
                                                                                           Jadwiga Gubała 
                                                                          
 
 
 

 

 

 


