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Protokół nr 40/2021 

z  posiedzenia  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  

z dnia 4 listopada  2021 roku. 

 
Obecni wg załączonej listy obecności 

Porządek  posiedzenia: 

 

1.Wypracowanie stanowiska w sprawie:  

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok,  

- określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2022.  

2. Wypracowanie stanowiska w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

3. Dyskusja nad projektem budżetu na 2022 rok - omówienie wniosków do budżetu.  

4. Omówienie materiałów na XXXI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Poczesna.  

5. Sprawy różne.  

Ad. 1  

Projekt uchwały  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  w 2022 roku 

przedstawiła Kierownik podatków i opłat lokalnych   - Aneta Mesyjasz. 

 

W wyniku dyskusji członkowie komisji zdecydowali o wzroście stawek w  podatku od nieruchomości dla 

poszczególnym przedmiotów opodatkowania w stosunku do stawek obowiązujących na terenie gminy 

 w 2021 roku.  

Zaproponowane stawki mieszczą się w górnych granicach stawek kwotowych ujętych w Obwieszczeniu 

Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat 

lokalnych na rok 2022.  

 

Projekt uchwały  w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 

2022 przedstawiła Kierownik podatków i opłat lokalnych   - Aneta Mesyjasz. 

 

W wyniku dyskusji członkowie komisji zdecydowali o wzroście stawek podatku od środków 

transportowych  w stosunku do roku 2021 o około 5%. 

 

Ad. 2 

 

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty podwyższonej przedstawił 

Zastępca Wójta – Andrzej Lech. 

 

Członkowie Komisji po ponownym przeanalizowaniu kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi  zaakceptowali  stawkę  opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi   

w wysokości 23,00 zł. miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość natomiast, jeśli 

właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny zaakceptowano 

stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 46,00 zł. miesięcznie. 

  

Ad. 3 

 

 Projekt budżetu na 2022 rok przedstawiła Skarbnik gminy –  Magdalena Kadłubek. 

Głos zabrali  

- Michał Markowski  poprosił o zabezpieczenie środków finansowych na samochód ratowniczo- gaśniczy 

dla OSP Bargły. 

- Wójt poinformował, że w budżecie Gminy zaplanowane są środki finansowe między innymi dla 

. 

1. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2019rok. 

2. Omówienie materiałów na III Sesję Rady Gminy Poczesna. 

3. Sprawy różne 
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 OSP Bargły. 

- Iwona Choła – poprosiła o zabezpieczenie środków finansowych na budowę sali sportowej  przy 

 Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Słowiku. 

- Wójt poinformował, że na przełomie listopada i grudnia będzie kolejny nabór wniosków do programu 

Polski Ład w naborze tym zostanie złożony wniosek  dotyczący budowy sali sportowej i rozbudowy szkoły 

w Słowiku. 

- Danuta Woźniakowska  poprosiła o  remont Ośrodka Zdrowia we Wrzosowej. 

- Wójt zaznaczył, że z uwagi na zmniejszenie wpływów do budżetu gminy w roku 2022  będzie trzeba 

przeanalizować, które inwestycje i w jakiej kolejności będziemy realizować. 

Aby  rozpocząć remont  Ośrodka Zdrowia we Wrzosowej w  pierwszym etapie  należy  zlecić wykonanie 

dokumentacji kosztorysowo – projektowej. 

Wójt gminy zaznaczył, że szansą dalszego skutecznego rozwoju jest Polski Ład do którego gmina się 

przygotowuje i na każdy nabór będzie składać wnioski. 

 

Ad. 4 

 

Posiedzenie opuścili M. Kołodziej, Ł. Szumera , M. Markowski, H. Synakiewicz godz. 1530 

 

Projekt uchwały z punktu 3 porządku obrad XXXI  Nadzwyczajnej  Sesji Rady Gminy tj. 

 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Poczesna na lata 2021-2029 przedstawiła Skarbnik gminy –  Magdalena Kadłubek. 

  

Uwag nie zgłoszono  

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  w obecności 9 radnych – jednogłośnie   9 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowała  ww. projekt uchwały. 

 

Projekt uchwały z punktu 4 porządku obrad XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy tj. w sprawie zmian w 

budżecie gminy na 2021 rok przedstawiła  Skarbnik gminy -  Magdalena Kadłubek. 

 

Uwag nie zgłoszono  

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w obecności 9 radnych – jednogłośnie 9 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowała  ww. projekt uchwały. 

Ad. 5  

W tym punkcie  uwag nie zgłoszono 

 

Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 

                               

Protokół sporządziła:                                                             Przewodniczący  

                                                                            Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 

 Wioletta Przybylska                                            

                                                                                Wojciech Opiłka 

                                                                                

  


