Protokół z posiedzenia
Komisji Budżetu, Finansów, Mienia i Planowania
oraz Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
w dniu 28 listopada 2018 r.
Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 7.39. Komisja zebrała się w pełnym składzie.
Pkt 1. Wybór Przewodniczącego Komisji.
Zaproponowano kandydaturę radnego Zbigniewa Staniek, który wyraził zgodę.
Za pełnieniem funkcji Przewodniczącego Komisji przez w/w radnego głosowało 4 radnych,
przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Pkt 2. Omówienie projektów uchwał.
Projekt w sprawie zmiany stawek dotacji przedmiotowych omówiła pani Skarbnik
Radna Katarzyna Zdybowicz-Wójcik zapytała kto sprawuje kontrolę nad osobami
wykonującymi prace na cele społeczne i skąd wiadomo ile osób będzie w ciągu roku tego typu
prace wykonywać. Wskazane dane są szacunkowe. Informacje o liczbie osób z wyrokiem na w/w
prace przesyła Sąd Rejonowy w Żarach. Oczywiście są to dane szacunkowe. Nadzór prowadzi
pracownik ZGK. Są też koszty rozliczenia takich godzin pracy, prowadzenie całej dokumentacji,
korespondencja z sądem.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie – 4 głosy za.
Projekt w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. omówiła z uzasadnieniem pani
Skarbnik. Wyjaśniła, że należało zwiększyć dochody m.in. ze względu na wpływ z firmy
ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowania w związku z awarią bram w remizach strażackich.
Należało też zabezpieczyć środki w związku z remontem SUW w Lipnej .
Komisja zasugerowała, że należałoby zastanowić się nad przekształceniem działalności
ZGK na taką formę żeby można było zarabiać poprzez świadczenie usług.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie – 4 głosy za.
Projekty uchwał w sprawie stawek podatkowych.
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Przewodnicząca Rady Gminy zasugerowała, aby zastosować ustawową stawkę przy pozostałych
budynkach czyli 0,13 zł /m.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że jeżeli podatnik nie ma statusu rolnika i musi za takie
zabudowania płacić to jest to bardzo duży podatek. Są to przeważnie budynki gospodarcze, stodoły,
a podatnik to przeważnie emeryt lub rencista, który ma mniej świadczenia niż musi zapłacić.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie - 4 głosy za.
Stawki podatku od środki transportu miałby zostać takie jak w roku ubiegłym.

Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Opłata targowa na terenie gminy nie występuje, ale stawki muszą zostać ustalone.
Propozycje odnośnie wysokości opłaty to stawki na poziomie roku ubiegłego.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Stawka opłata od posiadania psa również pozostaje na tym samym poziomie co w roku
ubiegłym choć ustawowo powinna być dwa razy wyższa. Sołtys sporządza wykaz osób
posiadających psa, a pracownik urzędu weryfikuje czy będzie zwolnienie czy nie. Tylko ustawa
przewiduje zwolnienia i nie ma od tego odstępstw. Z tego tytułu wpływy do budżetu wynoszą około
10 tys. zł. Natomiast koszty utrzymania psów w schronisku są znacznie większe w ciągu całego
roku.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Pkt 3. Sprawy bieżące.
Wójt powiedział, że sprawą priorytetową jest zakup samochodu asenizacyjnego.
Przewodniczący Komisji zauważył, że należałoby przesunąć znak teren zabudowany na
wjeździe do Przewozu od strony Dobrochowa. Nowo powstała zabudowa mieszkalna na chwilę
obecną wykracza znacząco poza wyznaczony teren.
Kierownik Referatu Gospodarki przyjrzy się tej sprawie.
Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji o godzinie 8.58.
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