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Protokół nr I/2014 
z łączonego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  

wraz  z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji   
i Komisją Zdrowia i Ochrony Środowiska 

Rady Gminy  Poczesna  z dnia 9 grudnia 2014 roku. 
 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
Porządek  posiedzenia: 

 
 

 
 

Ad. 1 
Punkt 4 porządku obrad II Sesji Rady Gminy tj.: Informacja Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej o przygotowaniu do sezonu zimowego przedstawiła Kierownik 
Elżbieta Różycka.  
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Informacja została przez członków Komisji przyjęta. 
 
Punkt 5 porządku obrad II Sesji Rady Gminy tj.: Podjęcie uchwały w sprawie podatku 
od środków transportowych na 2015 rok omówiła Kierownik Referatu Finansowo - 
Podatkowego, Agata Adamus. 

Głos zabierali: 
- Grzegorz Sikora zaproponował, aby pozostawić stawki na poziomie roku 
poprzedniego. 
- Wójt gminy podkreślił, że stawki w gminie Poczesna są niższe od stawek  
w sąsiednich gminach,  a w budżecie na 2015 rok planowane  jest wiele inwestycji 
wymagających dużych nakładów finansowych. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Członkowie Komisji podjęli decyzje o pozostawieniu stawek podatku od środków 
transportowych na 2015 na poziomie roku poprzedniego. 
 
Punkt 6 porządku obrad II Sesji Rady Gminy tj.: Podjęcie uchwały w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok omówiła 
Kierownik Referatu Finansowo - Podatkowego, Agata Adamus. 

Podczas omawiania Kierownik poinformowała o zmniejszeniu się średniej ceny 
skupu żyta do 61,37 zł za 1 kwintal co oznacza, że w 2015 roku stawka podatku 
rolnego dla gospodarstw rolnych się zmniejszy i  wyniesie 153,43 zł od 1 ha gruntu 
rolnego. Obecnie stawka podatku wynosi 173,20 zł od 1 ha.  
Stawka dla gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych tj. o powierzchni 
mniejszej niż 1 ha wynosi obecnie 346,40 zł od 1 ha fizycznego, natomiast w 2015 
roku wyniesie 306,85 zł. 
W przyszłym roku stawka podatku leśnego wzrośnie z obowiązującej obecnie kwoty 
37,63 zł za 1 ha fizyczny lasu do 41,55 zł 
 

1. Omówienie materiałów na II Sesję Rady Gminy Poczesna. 
2. Sprawy różne. 
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Głos zabierali: 
- Ewa Synoradzka zaproponowała dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 
50,00 zł. 
 
Przewodniczący Komisji poddał wniosek pod głosowanie: 
                         „za”                    głosowało  13 radnych 
                         „przeciw”                                0 radnych 
                         „wstrzymało się”                     1 radny 
 
Stawka dziennej opłaty targowej została ustalona w wysokości 50,00 zł. 
 
Następnie członkowie Komisji ustalili i jednogłośnie przegłosowali następujące stawki 
podatku od nieruchomości na 2015 rok: 
 

Lp.  Wyszczególnienie  
Jednostka 
miary  

Stawka 2015 r. 

Od gruntów:  

1  

Od gruntów związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków  

1 m² 
powierzchni  

0,65 zł 

1a  

Od gruntów związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej znacząco 
oddziaływującej na środowisko 
w rozumieniu przepisów o ochronie 
środowiska  

1 m² 
powierzchni  

0,90 zł 

2  
Od gruntów pod jeziorami, zajętych na 
zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni 
wodnych  

1 ha 
powierzchni  

4,19 zł 

 
3  

Od gruntów pozostałych do 1000 m2, 
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, 
statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego  

1 m² 
powierzchni  

0,13 zł 

3a  

Od gruntów pozostałych, od nadwyżki 
powyżej 1000 m2 wzwyż, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego  

1 m² 
powierzchni  

0,10 zł 

3b  

Od gruntów pozostałych związanych 
z instalacjami znacząco oddziaływającymi 
na środowisko w rozumieniu przepisów 
o ochronie środowiska  

1 m² 
powierzchni  

0,47 zł 
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Od budowli:  
 

4  
Od budowli  
 

% wartości 
określonej 
na 
podstawie 
art. 4 ust. 
1 pkt 3 i ust. 
3-7 ustawy 
o podatkach
  
i opłatach 
lokalnych  

2 % 

4a  

W tym od budowli służących do 
zbiorowego odprowadzania 
i oczyszczania ścieków komunalnych, 
w rozumieniu ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków  
(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. 
zm.), w których udział ścieków bytowych 
jest ponad 80%  

 
% wartości 
określonej 
na 
podstawie 
art. 4 ust. 
1 pkt 3 i ust. 
3-7 ustawy 
o podatkach 
i opłatach 
lokalnych  

0,13 % 

Od budynków lub ich części:  

5  Od budynków mieszkalnych  
1 m² 
powierzchni 
użytkowej  

0,57 zł 

6  

Od budynków związanych 
z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej 

1 m² 
powierzchni 
użytkowej  

19,74 zł 

6a  
Od w/w budynków zajętych na cele 
socjalne  

1 m² 
powierzchni 
użytkowej  

11,01 zł 

6b  

Od budynków związanych 
z prowadzeniem działalności 
gospodarczej znacząco oddziaływującej 
na środowisko w rozumieniu przepisów 
o ochronie środowiska  

1 m² 
powierzchni 
użytkowej  

23,13 zł 
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7  

Od budynków zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym  

1 m² 
powierzchni 
użytkowej  

8,82 zł 

8  

Od budynków związanych z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające tych 
świadczeń  

1 m² 
powierzchni 
użytkowej  

4,00 zł 

9  

Od pozostałych budynków, w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego  

1 m² 
powierzchni 
użytkowej  

3,62 zł 

 

Punkt 7 i 8 porządku obrad II Sesji Rady Gminy tj.: Podjęcie uchwały w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2014 rok oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 
2014-2029 omówił Skarbnik gminy, Piotr Dobosz. 
Głosu nikt nie zabrał. 
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali ww. projekty uchwał. 

 
Punkt 9 porządku obrad II Sesji Rady Gminy tj.: Podjęcie uchwały w sprawie 
przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Poczesna z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2015 omówiła Sekratarz gminy, Renata Smędzik.  
 
Sekretarz gminy, podczas omawiania poinformowała,  że projekt uchwały został 
poddany konsultacjom podczas, których żadna organizacja pozarządowa nie wniosła 
uwag. 

Głos zabierali: 
- Wójt gminy wyjaśnił, że ze środków tych finansowane są głównie kluby sportowe,  
w których działają odpowiedzialni ludzie i przyciągają do nich coraz więcej dzieci  
i młodzieży z terenu całej gminy i nie tylko.  
Na tym dyskusje zakończono. 
 
Punkt 10 porządku obrad II Sesji Rady Gminy tj.: Projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa III 
obejmująca sołectwa: Nierada, Michałów, część sołectwa Młynek – Mazury omówił 
Wójt gminy, Krzysztof Ujma. 
 
Wójt gminy poinformował, że gmina  posiada uchwalone studium, została podzielona 
na 10 obszarów i jest już uchwalony miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla strefy VII i IX. Plan dla strefy III został uchwalony na sesji  
w sierpniu 2014 roku, jednak Nadzór Wojewody uchylił tę uchwałę. W stosunku do 
przeznaczenia terenu i warunków jego zagospodarowania Nadzór nie wniósł 
żadnych zastrzeżeń. Uwagi dotyczyły zapisów w planie wykraczających poza 
kompetencje gminy np. nakaz prowadzenia badań archeologicznych, a także 
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wskazano na konieczność zapisu numerów terenu np. MN1, MN2 w celu ułatwienia 
rozpoznania danego terenu. Zmiany te, nie wymagały ponownego wyłożenia oraz 
konsultacji i zostały wprowadzone do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
 
Ad.2 
Nikt w tym punkcie głos nie zabrał. 
 
 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
          

   Przewodniczący  

   Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 

 

Grzegorz Sikora                                        

 

                                                                      Przewodnicząca Komisji Oświaty,  

                                                                     Kultury, Sportu i Rekreacji 

 

                                                                          Iwona Choła                                           

 

  

                                                                      Przewodnicząca Komisji Zdrowia 

                                                                      i Ochrony Środowiska 

 

                                                                          Ewa Synoradzka                                           

 

Protokół sporządziła: 

 

 Magdalena Caban                                      :                                            

                                     


