
PROTOKÓŁ Nr 21/2013 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

w dniu 15 listopada 2013 r. 

 

Obecni: wg. listy obecności. 

Porządek posiedzenia: 

1. Propozycje stawek podatków i opłat lokalnych na 2014 rok. 

2. Opinia komisji w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji 

na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzoru informacji na 

podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. 

3. Sprawy bieżące. 

 

Obradom przewodniczył Pan Rudolf Gajda – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska. 

 

Ad. pkt 1 

Pan Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy  poinformował, iż minister właściwy do spraw 

finansów publicznych ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” górne granice stawek kwotowych tj. stawek 

podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych. 

Następnie nadmienił, iż stawki te corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok 

podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług 

konsumpcyjnych i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy. 

Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 

Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza. Zgodnie z komunikatem Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013 roku opublikowanym w Monitorze 

Polskim pozycja 595, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 

2013 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2012 roku wyniósł 0,9%. 

 

W pierwszej kolejności burmistrz szczegółowo omówił propozycje w sprawie podatku od 

nieruchomości   na 2014 rok (zestawienie tabelaryczne do przedmiotowego protokołu).  

Podkreślił, iż podejmując pracę nad ustaleniem stawek podatkowych na rok przyszły 

zaproponowane stawki porównywano do uchwalonych już stawek w gminach powiatu 
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strzeleckiego. Ponadto zwrócono uwagę na to aby przedmiotowe stawki były konkurencyjne 

na tle powiatu, ponieważ jest to ukłon w stronę przedsiębiorcy który zamierza rozwijać się  na 

terenie naszej gminy. 

 

Stanowisko komisji: 

Członkowie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  pozytywnie zaopiniowali 

przedstawione stawki podatku od nieruchomości  nie wnosząc żadnych uwag. 

 

Następnie Pan Burmistrz przedstawił propozycje stawek  podatku od środków transportowych 

na 2014 rok (tabela w załączeniu do protokołu). Stwierdził, iż wzrost podatku od środków 

transportowych realizowany jest na poziomie 1% w zaokrągleniu do pełnej złotówki. 

 

Stanowisko komisji: 

Członkowie  Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowali 

przedstawione stawki od środków transportowych na 2014 rok nie wnosząc żadnych uwag.   

 

 

Następnie Burmistrz Jastrzembski przedstawił informację w sprawie stawek opłat od 

posiadania psów. Poinformował, iż maksymalna stawka proponowana przez Ministerstwo 

Finansów to kwota 121,01 zł. Jednocześnie dodał, iż na terenie naszej gminy obowiązują 

dwie stawki opłaty tj. 

- dla osób utrzymujących psa w celu pilnowania budynku mieszkalnego – proponowana 

stawka na 2014 rok to kwota 28,00 zł, 

- dla pozostałych osób – proponowana stawka na 2014 rok to kwota 81,00 zł. 

Pan Rudolf Gajda zwrócił się z zapytaniem ile wynoszą roczne wpływy do budżetu gminy 

z tytułu opłat od posiadania psów. 

Burmistrz wyjaśnił, iż są to środki rzędu 2 000,00 złotych. Tym samym podkreślił, iż samo 

egzekwowanie tej opłaty jest problemowe z uwagi na brak posiadania ewidencji psów.  

 

Stanowisko komisji: 

Członkowie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowali  

przedstawione stawki opłaty od posiadania psów nie wnosząc żadnych uwag. 

Następnie Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski przedstawił informację dotyczącą podatku 

rolnego. Podkreślił, iż zmieniły się zasady wyliczania ceny 1dt żyta ogłaszanej przez Prezesa 
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GUS. Nadmienił, iż w ostatnich latach cena żyta była wyliczana na podstawie trzech ostatnich 

kwartałów danego roku co generowało w gminach problemy związane z dużymi skokami cen 

żyta w konkretnych latach. Dodał, iż podatek rolny jest pochodną cen żyta. W związku 

z powyższym chcąc eliminować skoki cen żyta, radni obniżali cenę 1 dt żyta aby rolnik nie 

odczuwał dużej podwyżki podatku rolnego. Następnie wyjaśnił, iż  w  tym roku po raz 

pierwszy podatek rolny jest pochodną cen żyta z okresu 11 kwartałów.  

Burmistrz podkreślił, iż cena 1dt żyta ogłoszona przez Prezesa GUS na 2013r. wynosiła 75,86 

złotych, natomiast radni obniżyli cenę 1 dt żyta do kwoty 68 złotych. W roku bieżącym 

przedmiotowa cena 1 dt żyta ogłoszona przez Prezesa GUS wynosi 69,28 złotych.  

Burmistrz podkreślił, iż z uwagi na zmianę sposobu obliczania średniej ceny żyta tj. z okresu 

większej ilości kwartałów, zaproponował aby wprowadzić cenę żyta dla ustalenia podatku 

rolnego na 2014 rok w wysokości ogłoszonej przez Prezesa GUS tj. 69,28 złotych. Wówczas 

ha przeliczeniowy będzie się kształtował  się na poziomie 173,20 złotych. 

 

Pan Krzysztof  Pospieschczyk stwierdził, iż osobiście jest za utrzymaniem zaproponowanej 

stawki, ponieważ wzrost w wysokości 3,20 złotych względem 1 ha przeliczeniowego w 

stosunku do roku bieżącego nie jest  porażający. W latach kiedy wzrost był znaczący rada 

obniżała cenę  żyta natomiast w tym przypadku proponowana podwyżka jest do przyjęcia. 

 

Pan Rudolf Gajda zaproponował aby wysokość podatku rolnego utrzymać na poziomie roku 

bieżącego tj. w wysokości 170 złotych od 1 ha przeliczeniowego (68,00 za 1dt. żyta), 

ponieważ jest to ukłon w stronę rolników. Nadmienił, iż w przypadku pozostałych podatków i 

opłat lokalnych nie podjęto maksymalnej stawki tak jak proponuje się to do podatku rolnego. 

Ponadto podkreślił, iż w  zestawieniu tabelarycznym gdzie zobrazowano wysokości cen 

w konkretnych latach wyszczególnione są utracone dochody z uwagi na zastosowanie 

obniżonej ceny 1 dt żyta, a w pozostałych przykładach tj. podatku od nieruchomości, od 

środków transportowych brak jest tej informacji.  

Burmistrz Jastrzembski odnosząc się do porównania podatku rolnego z podatkiem od 

środków transportowych wyjaśnił, iż od wielu lat w naszej gminie prowadzona jest stabilna 

polityka podatkowa, która polegała na wzroście podatków lecz w rozsądnych kwotach. 

 

 

Stanowisko komisji: 
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W wyniku przeprowadzonej dyskusji członkowie komisji problemowych zaproponowali 

obniżenie ceny skupu żyta  stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2014 rok do 

kwoty 68,00 złotych.   

Burmistrz Jastrzembski poinformował, iż w związku z powyższym na kolejną sesję  Rady 

Miejskiej zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta 

stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2014 rok do kwoty 68,00 złotych.   

 

Ad. pkt 2 

Pani Irena Barteczko – Inspektor Referatu Finansowo-Budżetowego poinformowała, iż w tym 

roku opracowano nowe wzory deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i 

podatek leśny (przedmiotowe deklaracje dot. osób prawnych) oraz wzory informacji na 

podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (dot. osób fizycznych). 

Przedmiotowe wzory różnią się tym, iż do tej pory podatnicy byli zobowiązani do 

przedkładania trzech informacji z osobna. Nowy wzór umożliwia przedstawienie wszystkich 

zmian na jednym druku. Obowiązujące od 2002 roku druki były zmieniane tylko w tej części, 

która dotyczyła zmiana przepisów. Obecnie opracowane wzory deklaracji i informacji 

uwzględniają wszystkie zmiany przepisów, a tym samym ułatwiają ich wypełnienie. 

 

Pan Krzysztof Pospieschczyk zwrócił się z zapytaniem w sprawie deklaracji na podatek od 

środków transportowych. 

Pani Barteczko wyjaśniła, iż deklaracja na podatek od środków transportowych jest wzorem 

określonym przez Ministra Finansów  i w tym zakresie brak jest zmian. 

 

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie określenia wzorów 

deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzoru informacji 

na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

Gizela Ploch 

 

 


