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Protokół 
 

           ze wspólnego posiedzenia stałych komisji rady,  odbytego w dniu 10 listopada 
2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gmin y w Gnojnie. 
Posiedzenie trwało od godz. 9.30 do godz. 12. 
W posiedzeniu, zgodnie z załączonymi listami obecności, wzięło udział 13 radnych 
(nieobecny: Gustaw Treliński).  
Ponadto w posiedzeniu (w części obrad) uczestniczyli: Pan Stanisław Wcisło – 
przewodniczący rady gminy, Pani Maria Małasińska – skarbnik gminy, Pani Helena 
Mularczyk – podinsp. ds. podatków i opłat, Pan Bogusław Król – robotnik 
gospodarczy. 
Obradom przewodniczyła radna Maria Woźniak. 
 

Porządek posiedzenia: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Wyrażenie opinii o projektach uchwał w sprawach: 

- obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, 
- określenia stawek podatku od nieruchomości, 
- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  
  odprowadzanie ścieków na terenie gminy Gnojno w 2016 roku, 
- określenia stawek podatku od środków transportowych. 
 

Do punktu 1-go. 
 
           Otwarcia wspólnego  posiedzenia stałych komisji rady i powitania zebranych 
dokonała radna Maria Woźniak – przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i 
Finansów. 
 
Do punktu 2-go. 
 
           Objaśnień do projektu uchwały w sprawie podatku rolnego udzieliła Pani 
Helena Mularczyk. Stwierdziła, że zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 
października 2015 roku średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, będących 
podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2016, wynosi 53,75 zł za 1 dt i 
zaproponowała pozostawienie stawki podatku rolnego na niezmienionym poziomie 
(obniżenie z kwoty 53,75 do kwoty 45 zł za 1 dt). 
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Po wysłuchaniu argumentów za i przeciw przewodnicząca obrad zarządziła 
głosowanie jawne, w wyniku którego „za” ww. propozycją głosowało 12 radnych, 
natomiast 1 radny „wstrzymał się” od głosu. 
              W następnej kolejności pani podinspektor przedłożyła propozycje stawek 
podatku od nieruchomości na 2016 rok, na poziomie roku 2015. Kontynuując 
poinformowała, że wprowadzono obligatoryjny obowiązek uchwalenia nowej stawki 
podatku w wysokości 3 zł od 1 m2 powierzchni od gruntów niezabudowanych 
objętych obszarem rewitalizacji. Ponieważ gmina Gnojno nie posiada planu 
przestrzennego zagospodarowania, wymienione grunty nie będą  stanowić przedmiotu 
opodatkowania. Ponadto od 1 stycznia 2016 r. zniesiony będzie obowiązek płacenia 
podatku przez gminy od stanowiących ich własność gruntów i budynków lub ich 
części, nieprzekazanych w posiadanie innym podmiotom i niezajętych na działalność 
gospodarczą. 
Po dyskusji radna Maria Woźniak poddała pod głosowanie zaproponowane stawki 
podatku od nieruchomości („za” głosowało 13 radnych). 
              W dalszej części posiedzenia odbyła się dyskusja nad projektem uchwały w 
sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gnojno w 2016 roku. 
Zgodnie z kalkulacją opłat koszt dostarczenia 1m3 wody powinien wynieść 3,76 zł 
brutto, natomiast koszt wprowadzenia 1m3 ścieków do oczyszczalni w Gnojnie – 4,91 
zł brutto. 
Po długiej i wyczerpującej dyskusji oraz po wysłuchaniu wszystkich argumentów 
postanowiono o pozostawieniu stawek, o których mowa wyżej, na niezmienionym 
poziomie („za” głosowało 13 radnych). W celu zminimalizowania znacznej różnicy 
pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego (170.640 m3 za okres od 01.01. – 
31.10. 2015 r.) a wystawionymi fakturami (89.604 m3 za ten sam okres) należy 
wprowadzić działania naprawcze polegające m.in. na zamontowaniu co najmniej 
jednego wodomierza pośredniego między miejscowościami, plomb na wszystkich 
hydrantach, egzekwowaniu warunków umów o dostarczanie wody i zaostrzeniu 
sankcji karnych. 
                Kontynuując posiedzenie pani Helena Mularczyk poinformowała, że 
wszystkie stawki podatkowe uległy obniżeniu o 1,2%, po czym przedstawiła wysokość 
stawek podatku od środków transportowych z propozycją pozostawienia ich na 
dotychczasowym poziomie.  
„Za” wymienioną propozycją głosowało 12 radnych, 1 radny był „przeciw”. 
Mimo pozostawienia stawek podatków na niezmienionym poziomie, wszystkie 
omawiane projekty uchwał będą przedmiotem obrad najbliższej sesji rady (materiały 
omawiane podczas posiedzenia stanowią załącznik do protokołu Nr 14/15 Komisji 
Planowania, Budżetu i Finansów). 
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Na tym protokół zakończono i podpisano.- 
 
       Protokolant:                                               Przewodniczący Komisji Planowania, 
Barbara Czarnecka                                                         Budżetu i Finansów 
                                                                                            Maria Woźniak 
                                                                          Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
                                                                                              Marian Okraj 
                                                                           Przewodniczący Komisji Rolnictwa, 
                                                                           Gospodarki Żywnościowej, Handlu 
                                                                           i Usług oraz Ochrony Środowiska 
                                                                                                Beata Boś 
                                                                            Przewodniczący Komisji Zdrowia, 
                                                                            Socjalnej, Oświaty i Kultury 
                                                                                              Artur Patrzałek 
            
 

 

 
 

 

 

 


