
1 
 

PROTOKÓŁ Nr 13/2016 

        z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

    w dniu 25.11.2016r. 

 

Naradę prowadziła Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów p. Regina Chyb. Obecni byli 

członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz pozostali Radni wszystkich Komisji 

stałych  Rady Gminy Masłów, sołtysi sołectw gminy Masłów, Wójt Gminy Masłów -  T. Lato, 

Skarbnik Gminy - M. Kumór, oraz zaproszeni goście- przedstawiciele Stowarzyszeń 

działających na terenie Gminy Masłów: Marek Kmieć - Prezes Stowarzyszenia 

Przedsiębiorców Gminy Masłów, oraz p. Wanda Bahyrycz – Z-ca Prezesa  Stowarzyszenia 

Przedsiębiorców Gminy Masłów oraz  Bogusław Krukowski - Prezes Stowarzyszenia 

Nowoczesna Gmina.  

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Opiniowanie projektów uchwał wniesionych na sesję Rady Gminy w dniu 25.11.2016 roku: 

a)  projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transporto-

wych na 2017 rok oraz udzielania pomocy de minimis; 

b) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok 

c) projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatko-

wych; 

d)  projekt uchwały w sprawie stawek opłaty targowej na 2017 rok;  

e) projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/280/2005 Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie wysokości opłaty prolongacyjnej; 

4. Sprawy różne i wniesione. 

5. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 1. 

Otwarcie posiedzenia.  

Stosownie do § 65 Statutu Gminy Masłów przyjętego uchwałą Nr XXV/232/2016 Rady Gminy 

Masłów z dnia 8 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 2787) w dniu 

21.11.2016 roku o godzinie 18:00 w budynku Urzędu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  

Przewodnicząca Komisji – p. Regina Chyb otworzyła obrady. 

Poinformowała, ze protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów będzie 

zatwierdzany na kolejnym posiedzeniu Komisji z racji tego, iż dzisiejsze posiedzenie jest 

posiedzeniem nadzwyczajnym. 

 

Ad. 2. 

Stwierdzenie quorum. 

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 6 radnych z 6-cio osobowego składu Komisji (100%), 

co jest podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał. 



2 
 

Ad. 3. Opiniowanie projektów uchwał wniesionych na sesję Rady Gminy w dniu 25.11.2016 

roku: 

a) projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transporto-

wych na 2017 rok  oraz udzielania pomocy de minimis.  

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy- M. Kumór, która poinformowała, że dzisiejsze 

posiedzenie Komisji odbywa się w związku z tym, iż czekaliśmy na opinię UOKiK do 

projektów uchwały. 

Poinformowała, że stawki podatkowe pozostają na dotychczasowym poziomie. Zmniejszeniu 

uległy tylko te stawki, które miały górna granicę wyższą niż wymagają tego przepisy prawa na 

2017r. Do uchwały wprowadzono nowe stawki podatkowe: dotyczące gruntów związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania  

w ewidencji gruntów i budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  

w zakresie wytwarzania produktów z przemiału zbóż ( 42grosze za m2 powierzchni ), 

budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

wytwarzania produktów z przemiału zbóż (10zł od 1m2 powierzchni użytkowej). 

Uchwała obejmuje udzielenie pomocy de minimis dla przedsiębiorców, była ona przedmiotem 

opinii Prezesa UOKiK, opinia do projektu uchwały jest pozytywna. 

Wójt odniósł się do przedstawionego Radnym projektu uchwały. Poinformował zebranych  

o swoim stanowisku odnośnie wysokości stawek podatkowych w Gminie Masłów. 

Dokonał porównania stawek podatkowych odnośnie ościennych gmin. Przeanalizował skutki 

ewentualnego podwyższenia i zmniejszenia stawek podatkowych w Gminie. Odniósł się do 

przedsiębiorców informując, że musimy wspierać przedsiębiorczość na terenie Gminy. Odniósł 

się również do sytuacji meldowania się mieszkańców, bądź wskazywania ,że jest się 

mieszkańcem Gminy Masłów, gdyż przynosi to dla nas korzyści finansowe z rozliczenia 

rocznego  PIT. Przeanalizował poszczególne inwestycje planowane na najbliższe lata oraz 

pieniądze i ewentualnie zaciągnięcie kredytu potrzebne na realizację tychże inwestycji. 

Przewodnicząca BiF przychylając się do mailowej prośby oddała głos  mieszkańcowi Gminy. 

Mieszkaniec odniósł się do sprawy inwentaryzacji gruntów, do tego jakie środki nie wpływają 

do budżetu Gminy, ze względu na to, iż grunty nie są inwentaryzowane. Zwrócił uwagę, że dwa 

lata minęły od ostatnich rozmów na ten temat i że liczy na to, iż zostaną podjęte stosowne kroki 

w tej sprawie. Zwrócił uwagę jako mieszkaniec, jako przedsiębiorca, że podatki w Gminie 

Masłów są wysokie.  

Następnie głos w dyskusji zabrał Marek Kmieć - Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców 

Gminy Masłów i odczytał Stanowisko Stowarzyszenia Przedsiębiorców gminy Masłów  

w sprawie projektu podatków w Gminie Masłów na rok 2017 przyjęte na zebraniu 

Stowarzyszenia w dn.18.11.2016 r. 

Zwrócił szczególną uwagę na podatek od prowadzonej działalności gospodarczej, porównując 

jego wysokość z innymi ościennymi gminami. Powiedział, że podatek od działalności jest 26 

razy wyższy niż ten, który płacimy od budynków mieszkalnych. Podkreślił, że warto zabiegać 

aby w gminie Masłów było jak najwięcej przedsiębiorców. Zwrócił uwagę na to, iż podatek od 

budynków bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą powinien być niższy niż 

podatek od magazynów. Zadeklarował pełną współpracę  z Radnymi, Wójtem odnośnie 

wypracowania w przyszłości takiego podziału podatku. 



3 
 

Zwrócił uwagę na to, aby zachęcać mieszkańców do meldunku w Gminie. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że Gmina corocznie od 3 lat  prowadzi akcję promującą  

i zachęcającą mieszkańców do tego, aby deklarowali swoje zamieszkanie w Gminie Masłów  

a co za tym idzie pozyskuje w ten sposób wpływy do budżetu. 

Radny A. Pedrycz zabrał głos odnośnie podatku od gruntu, konkretnie odniósł się do wysokości 

podatku, jaki mieszkańcy płacą od dróg prywatnych. Z uwagi na to, iż  Gmina nie ponosi 

żadnych kosztów związanych z utrzymaniem tych dróg dlatego też podatek ten powinien być 

niższy. 

Wójt odpowiedział, że odnośnie klasyfikacji gruntów musimy współpracować z Powiatem. 

Zwrócił uwagę na uchwałę dotyczącą rozbudowujących się przedsiębiorstw, która została 

podjęta w 2015r. mówiącą o tym, że jeżeli nakłady przedsiębiorcy na rozbudowę  kształtują się  

powyżej 300.000,00 to może przedsiębiorca ubiegać się o umorzenie płacenia podatku na dwa 

lata. Jeżeli powyżej 300.000,00 to są to trzy  lata. 

P. Marek Kmieć - Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminy Masłów powiedział, że 

klimat wokół przedsiębiorczości w Gminie Masłów się zdecydowanie poprawił, a ulgi 

podatkowe są namacalnym tego dowodem. Zadeklarował dalsze, częstsze kontakty z Wójtem, 

powiedział, że Nagroda Gospodarcza Gminy to dobry klimat do budowania rozmów miedzy 

przedsiębiorcami a Wójtem i Radą Gminy. 

Przewodnicząca KBiF podsumowując poinformowała, że jako mieszkaniec i płatnik podatków 

chciałaby żeby były one jak najniższe, ale jako osoba współodpowiedzialna za budżet tej 

Gminy to patrząc na stawki podatkowe w dziewięciu pozycjach stawek budżetowych 

planowanych na 2017 r. idziemy ku zmniejszeniu.  

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

b) projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transporto-

wych na 2017 rok 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kumór.  

Poinformowała, że utrzymujemy stawki na poziomie roku 2016. 

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

c) projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatko-

wych; 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kumór. 
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Wprowadzono nowe dwie stawki podatkowe, które zostały omówione wcześniej w związku z 

czym Formularze się zmieniają, a jednocześnie te formularze będą mogły być wypełniane przez 

podatników, (są interaktywne, edytowalne) i przesyłane do Urzędu Gminy w formie 

elektronicznej. 

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

d) projekt uchwały w sprawie stawek opłaty targowej na 2017 rok;  

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kumór. 

Poinformowała, że stawka opłaty targowej jest taka sama jak w roku 2015 i wynosi 8 zł 

dziennie. 

Wójt odniósł się do sposobu pobrania opłaty targowej, były różne próby pobierania opłaty i 

jeżeli samochód wjeżdża na podwórko to już jest indywidualna sprzedaż to wówczas nie jest 

podstawą do pobierania opłaty targowej. 

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

e) projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/280/2005 Rady Gminy Masłów z 

dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie wysokości opłaty prolongacyjnej; 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kumór. 

Poinformowała, czego dotyczy opłata prolongacyjna, a mianowicie jest to opłata z tytułu 

rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych 

stanowiących dochód Gminy. 

Ustawa Ordynacja Podatkowa daje dobrowolność Radzie Gminy odnośnie pobierania opłaty 

prolongacyjnej. Ze względu na tą dobrowolność , ze względu na wysokość tych wpływów ( w 

roku 2016 z opłaty prolongacyjnej wpływy do budżetu wyniosły 84,00 zł), a jest to dodatkowe 

utrudnienie od strony administracyjnej. Koszty dostosowywania programu komputerowego 

odnośnie naliczania tej opłaty znacząco przewyższają wpływy, jakie możemy z tej opłaty 

uzyskiwać. Przez to po analizie tematu Wójt podjął decyzję w sprawie uchylenia tej uchwały. 

 

GŁOSOWANIE 

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały -6, 

- wstrzymujących się -0 

- przeciw -0 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
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Ad.4. Sprawy różne i wniesione. 

Spraw i wniosków nie wniesiono. 

 

Ad.5. Zakończenie obrad.  

Po wyczerpaniu tematyki Przewodnicząca Komisji podziękowała za udział w posiedzeniu 

komisji i o godzinie 19:19 – zamknęła  obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokółowała:  A. Bandrowska       

                                                                                                     

Podpisała: 

 

Przewodnicząca 

Komisji Budżetu i Finansów 

/-/ Regina Chyb 


