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Protokół 

ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne 

(Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) 

odbytego w dniu 27 października 2011r. 

 

W posiedzeniu udział wzięło  12 członków komisji stałych Rady Gminy:  5 członków 
Komisji Rewizyjnej, 4 członków  Komisji Spraw Społecznych oraz 3 członków Komisji Budżetu 
i Finansów,   zgodnie z załączonymi listami obecności oraz Wójt Gminy Jacek Chmura, 
Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała i Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec.  

Otwarcia posiedzenia o godz. 15.00 dokonał i obrady prowadził Feliks Szklanny – 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Stwierdził kworum prawomocności obrad             
i przystąpił do przyjęcia protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji. 
Członkowie komisji nie zgłosili uwag do protokołu  z dnia 3 października 2011r.                           
i jednogłośnie postanowili o jego przyjęciu. 

Prowadzący obrady przedstawił  porządek obrad posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat 
lokalnych na rok 2012. 
3. Sprawy różne i wolne wnioski 

4. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Nie zgłoszono wniosków o jego zmianę lub poszerzenie. 

Realizacja porządku obrad: 

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 
Przewodniczący obrad stwierdził, że punkt pierwszy porządku obrad uważa za zrealizowany. 

Ad. 2 Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat 
lokalnych na rok 2012. 
 
I. Stawki opłat za wodę pobieraną z wodociągu gminnego i za ścieki zrzucane do sieci 
kanalizacyjnej 
 
Pani  Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym Irena 
Fus przedstawiła wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działania Przedsiębiorstwa na rok 2012  wraz  
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załącznikami tj. tabelami stanowiącymi szczegółową kalkulację stawek opłat taryfy na 2012 
rok. 

Wyjaśniła, że podstawę ustalania taryf na 2012 rok stanowiły dane ewidencji księgowej za 
rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf, czyli okres od 1.10.2010r. do 
31.12.2010r. tj. okres funkcjonowania zakładu budżetowego przy Urzędzie Gminy oraz okres 
od 1.01.2011r. do 30.09.2011r. tj. okres funkcjonowania Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym. Pani Prezes podkreśliła, że przy ustalaniu stawek 
nowych taryf w okresie ich obowiązywania, nie uwzględniono kosztów rozbudowy sieci. 

Proponowana na rok 2012 (wynikająca  z przedstawionej  kalkulacji ) cena wody to 2,41zł/m3  

(netto), natomiast proponowana na rok 2012 (wynikająca  z przedstawionej  kalkulacji 
uwzględniającej 100.000 zł dotacji ze środków budżetu gminy ) cena ścieków to 3,24zł/m3  

(netto).   

Wójt Gminy wyjaśnił, że wzrost kosztów utrzymania wodociągu i sieci kanalizacyjnej wraz       
z dwoma oczyszczalniami ścieków spowodowany jest wzrostem kosztów utrzymania tych 
obiektów, głównie wzrostem cen energii elektrycznej,  cen paliw oraz wzrostem płac 
pracowników obsługi. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie proponowaną cenę wody na rok 2012 – 2,41 
zł/m3 (netto). 

Za taką ceną wody z wodociągu gminnego głosowało 10 członków komisji, 2 wstrzymało się 
od głosu. 

Pani Prezes poinformowała, że proponowana (wynikająca z kalkulacji) cena ścieków 
uwzględnia dotację gminy w wys. 1 zł do 1 m3 ścieków.  

Wójt Gminy wyjaśnił, że łączna kwota dotacji, jaką budżet Gminy przeznaczy w 2012 roku na 
dofinansowanie ścieków to 100 tys. zł.  Zaznaczył, że niestety Gminy nie stać na większą 
dotację. 

Radny Feliks Joniec zwrócił uwagę, że koszt odprowadzania ścieków już teraz jest dużą 
pozycją w domowych budżetach, a co będzie po podwyżce?  Szczególnie  dotkliwe będzie to 
dla rodzin wielodzietnych, gdzie dużo wody zużywa się na mycie i pranie. 

Radny Zbigniew  Rydzik zgłosił obawy, czy mieszkańcy Chodaczowa i Grodziska Nowego 
zechcą  podłączać swoje gospodarstwa domowe do sieci kanalizacyjnej, jeżeli nie będzie ich 
stać na opłaty z tego tytułu. 

Radny Jerzy Gdański wyjaśnił, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  jest 
spółką ze 100% udziałem Gminy, czyli jeżeli jej koszty się nie zbilansują, to będziemy musieli 



Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja 
Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27 października 2011r. 

Strona 3 z 8 

 

ją w większym stopniu dotować, czyli stratami PGK obciążona zostanie społeczność całej 
Gminy. 

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie proponowaną cenę ścieków na rok 2012 –                
3,24  zł/m3  (netto). 

Członkowie komisji 4 głosami „za”, przy 3 „przeciwnych” i 5 „wstrzymujących się” przyjęli 
proponowaną cenę ścieków. 

II.  Podatek rolny 

Pani Skarbnik Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt  uchwały      
w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta  stanowiącej podstawę obliczenia stawki podatku rolnego 
- do kwoty 40 zł/q. 

Zapoznała również członków komisji ze sposobem naliczania podatku rolnego. Powiedziała, 
że podatek od 1 ha gruntów rolnych to iloczyn 2,5q żyta x 74,18 zł/q (cena żyta za okres 
trzech pierwszych kwartałów 2011r. ogłoszona w komunikacie z dnia 19.10.2011r.  przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego). Zaznaczyła, że Rada Gminy może skorzystać ze 
swoich kompetencji i obniżyć urzędową cenę żyta, ale nie powinna zapominać                          
o konsekwencjach takiego kroku dla budżetu gminy tj. zmniejszenie subwencji. W dyskusji 
nad projektem uchwały głos zabierali: 

Radny Stanisław Miś zwrócił uwagę, że wzrost podatków spowoduje wzrost powierzchni 
ugorowanych na terenie Gminy, bo rolnicy nie udźwigną dalszego wzrostu kosztów produkcji 
rolnej. Nawet dopłaty unijne nie spowodowały opłacalności produkcji rolnej. 

Radny Feliks Szklanny podał ceny żyta obowiązujące na terenie woj. podkarpackiego (45-55 
zł/q). Powiedział, że zdaniem rolników cena żyta podana w komunikacie przez  Prezes GUS 
ma się nijak do faktycznych, rynkowych  cen.  Nie należy drastycznie podnosić podatku 
rolnego, bo już dzisiaj sytuacja rodzin utrzymujących się z gospodarstw rolnych jest 
naprawdę ciężka m.in. dlatego że koszty produkcji wzrosły nieporównywalnie w stosunku do 
cen płodów rolnych. 

Wójt Gminy Jacek Chmura powiedział o skutkach obniżenia stawki podatku rolnego dla 
budżetu Gminy tj. mniejsze wpływy do budżetu Gminy z tytułu podatków i dodatkowo 
obniżenie subwencji z Ministerstwa Finansów. Zwrócił uwagę, że jeżeli nie będziemy dbać      
o wpływy do budżetu Gminy – to trzeba będzie rezygnować z inwestycji. 

Radny Jerzy Gdański wyjaśnił, że podatek rolny od kilku lat nie wzrastał nawet o wskaźnik 
inflacji, dlatego też w tym roku zachodzi potrzeba większej podwyżki tego podatku. 
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Radny Konieczny wnioskował o  obniżenie ceny podatku rolnego do 38 zł/q co po 
przeliczeniu dawało by  podatek od 1 ha w wys.  95 zł. 

Wójt Gminy wycofał wniosek o obniżenie ceny żyta do poziomu 40 zł/q i poparł wniosek 
radnego Koniecznego. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek radnego Koniecznego (cena żyta  -           
38 zł/q).  

Za wnioskiem głosowało 12 członków komisji. 

III. Podatek od nieruchomości   

Pani Skarbnik Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt  uchwały      
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości: 

1) od gruntów:  

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni - 0,80 zł  

Nie zgłoszono innych wniosków. 

Za przyjęciem zaproponowanej stawki podatku głosowało 11 członków komisji, 1 był 
przeciwny, nikt się nie wstrzymał. 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha 
powierzchni - 4,33 zł /ha. 

Nie zgłoszono innych wniosków. 

Za przyjęciem zaproponowanej stawki podatku głosowało 12 członków komisji, nie było 
głosów przeciwnych, nikt się nie wstrzymał. 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni - 0,10 zł  

Nie zgłoszono innych wniosków. 

Za przyjęciem zaproponowanej stawki podatku głosowało 12 członków komisji,  nie było 
głosów przeciwnych, nikt się nie wstrzymał. 

2) od budynków lub ich części:  

a) mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,30 zł  

Nie zgłoszono innych wniosków. 
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Za przyjęciem zaproponowanej stawki podatku głosowało 11 członków komisji, 1 był 
przeciwny, nikt się nie wstrzymał. 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni 
użytkowej - 18,00 zł  

Nie zgłoszono innych wniosków. 

Za przyjęciem zaproponowanej stawki podatku głosowało 9 członków komisji, 3 było 
przeciw, nikt się nie wstrzymał. 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 10,24 zł  

Nie zgłoszono innych wniosków. 

Za przyjęciem zaproponowanej stawki podatku głosowało 12 członków komisji, nie było 
głosów przeciwnych, nikt się nie wstrzymał. 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,45 zł  

Nie zgłoszono innych wniosków. 

Za przyjęciem zaproponowanej stawki podatku głosowało 12 członków komisji, nie było 
głosów przeciwnych, nikt się nie wstrzymał. 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej -    
2,00 zł  

Nie zgłoszono innych wniosków. 

Za przyjęciem zaproponowanej stawki podatku głosowało 12 członków komisji, nie było 
głosów przeciwnych, nikt się nie wstrzymał. 

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.z 2010r. Nr 
95, poz.613 z późn.zm.) 

Nie zgłoszono innych wniosków. 

Za przyjęciem zaproponowanej stawki podatku głosowało 12 członków komisji, nie było 
głosów przeciwnych, nikt się nie wstrzymał. 
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IV. Podatek leśny 

Skarbnik Gminy B. Jużyniec poinformowała, że ustawowa, górna stawka podatku leśnego 
wynosi 41,06zł/1 ha i taką stawkę proponuje się pozostawić na terenie tutejszej Gminy. 
Wyjaśniła, że  Rada Gminy może w uchwale postanowić o jej obniżeniu. 

Nie zgłoszono wniosku w sprawie obniżenia stawki podatku leśnego. 

Za przyjęciem zaproponowanej stawki podatku głosowało 12 członków komisji, nie było 
głosów przeciwnych, nikt się nie wstrzymał. 

V. Zwolnienia z podatku od nieruchomości 

Skarbnik Gminy B. Jużyniec przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia zwolnień        
w podatku od nieruchomości, w której proponuje się wprowadzić następujące zwolnienia: 

1) budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej w 
formie świetlic, domów kultury i bibliotek, o których mowa w art.4 ust.1 ustawy z dnia 25 
października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity 
Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz.123 z późn.zm.) wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami  

2) budynki i ich części wykorzystywane na cele związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz 
utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane na podstawie ustawy z 
dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (tekst jednolity Dz.U.z 2007r. Nr 43, poz.277 z późn.zm.) wraz 
z gruntami związanymi z tymi budynkami  

3) budynki i ich części wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej realizowanej 
na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity 
Dz.U. z 2009r. Nr 178 poz.1380 z późn.zm.) wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami  

4) budowle i ich części wykorzystywane na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków 
oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. 
z 2006r. Nr 123, poz.858 z późn.zm.) wraz z gruntami związanymi z tymi budowlami  

5) budynki i ich części wykorzystywane na prowadzenie działalności związanej z pomocą 
społeczną realizowaną na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2004r. o pomocy społecznej 
(tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm.) wraz z gruntami związanymi z 
tymi budynkami. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za przyjęciem zaproponowanej stawki podatku głosowało 12 członków komisji, nie było 
głosów przeciwnych, nikt się nie wstrzymał. 
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VI. Czynsze za najem lub dzierżawę gruntów 

Wójt Gminy Jacek Chmura wnioskował o pozostawienie stawek czynszów za najem lub 
dzierżawę gruntów na obecnie obowiązującym poziomie. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za wnioskiem Wójta Gminy opowiedziało się 12 członków komisji, nie było głosów 
przeciwnych, nikt się nie wstrzymał. 

VII Czynsze za najem lokali i pomieszczeń użytkowych 

Wójt Gminy Jacek Chmura wnioskował o pozostawienie stawek czynszów za najem lokali i 
pomieszczeń użytkowych  na obecnie obowiązującym poziomie. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za wnioskiem Wójta Gminy opowiedziało się 11 członków komisji,  1 był przeciwny,  nikt się 
nie wstrzymał. 

VIII. Stawki podatków od środków transportowych 

Skarbnik Gminy B. Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy - przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. Zaznaczyła, że proponowane 
stawki podatków od środków transportowych pozostają praktycznie na poziomie roku 2011, 
zostały zwiększone  tylko w tych pozycjach, w których obecnie obowiązujące stawki są niższe 
niż dolne stawki ustawowe obowiązujące na rok 2012. W tych pozycjach proponuje się 
wzrost stawek, ale tylko do poziomu dolnych stawek przewidzianych przepisami prawa. 

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

Za wnioskiem Wójta Gminy opowiedziało się 12 członków komisji, nie było głosów 
przeciwnych, nikt się nie wstrzymał. 

Ad. 3.  Sprawy różne i wolne wnioski 

Radny Jerzy Gdański zgłosił wyrwę w brzegu rzeki Leszczynka k. W. Majkuta. 

Wójt Gminy zapewnił, że będzie to naprawione. 

Radny Ryfa Stanisław wnioskował o wymianę wybitych szyb na przystanku w Laszczynach. 

Wójt Gminy zadeklarował wymianę szyb przed końcem roku. Firma ubezpieczeniowa 
przekazała na ten cel środki finansowe. 
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Radny Kopyt Dariusz zapytał: Czy Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska, Zmysłówka, 
Podlesie ma przyznane drzewo z lasu gminnego na budowę grzybka? 

Radny Zbigniew Rydzik zgłosił oberwanie kilku miejscach poboczy przy drodze „Na Ługi”. 

Radny Gdański zwrócił uwagę na niszczenie nawierzchni dróg „Mokrzanka” i „Na 
Kormanice”, po których prowadzi objazd dla samochodów osobowych w związku z budową 
mostu k. poczty na drodze powiatowej. Mieszkańcy liczą, że po przywróceniu ruchu na 
drodze powiatowej wszelkie ubytki na tych drogach zostaną naprawione. 

Wójt Gminy zapewnił, że tak będzie. 

Ad. 4. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

 O godz. 19.45 Przewodniczący obrad zamknął wspólne posiedzenie komisji stałych 
Rady Gminy. 

 

Protokolant:       Przewodniczący obrad: 

Janina Rydzik             Feliks Szklanny 

 

 

 

 

 


