
PROTOKÓŁ  NR 21/2008 
z odbytego posiedzenia KOMISJI  ROLNICTWA  i  ROZWOJU  GOSPODARCZEGO     

z dnia  28 października 2008 r. 
 
 

 
W posiedzeniu brało udział 7 członków KOMISJI ROLNICTWA  i  ROZWOJU  
GOSPODARCZEGO     oraz 3  członków Infrastruktury Społecznej,  Wójt Gminy i jego Zastępca 
oraz  Skarbnik. 
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
Porządek posiedzenia: 
 
1. Otwarcie. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
3. Stawki podatkowe na 2009 rok.. 
4. Zapytania i wolne głosy. 
5. Zakończenie. 
 
Ad. 1. 
Wprowadzenie do tematyki posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji przedstawiając 
porządek posiedzenia. 
 
Ad. 2. 
Członkowie komisji przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji nie wnosząc Ŝadnych 
zmian. 
 
Ad. 3. 
Stawki podatkowe jakie są planowane na rok 2009 przedstawiła pani Dorota Andrzejewska – 
Skarbnik Gminy. Biorąc pod uwagę to, Ŝe radni otrzymali omawiany materiał wcześniej i zapoznali 
się z proponowanymi stawkami podatku to jednak bardzo dokładnie analizowali przedstawione 
propozycje wysokości stawek podatku od nieruchomości.  
                                                               

 
 
 

Przedmiot opodatkowania   stawka   
roku 2008  

Stawka max 

na 2009 

Propozycja 
na 2009  

 BUDYNKI i BUDOWLE    
1 Od 1m² powierzchni uŜytkowej budynków 

mieszkalnych lub ich części  
Max 0,59 

  0,59 zł  
Max 0,62 

 0,62 zł  
2 
 

Od 1 m² powierzchni uŜytkowej budynków lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym  

Max 8,86  

 

8,86 zł  
 

 

Max 9.24zł   

 

   9,24 .zł  

 

 

3 Od 1m² powierzchni uŜytkowej budynków lub ich 
części związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej  
 

Max 19,01zł   

 

 

15,20 zł  
 
 

Max 19,81zł   

 

 

15,84 zł  
 
 

4 Od 1m² powierzchni uŜytkowej pozostałych 
budynków lub ich części, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
poŜytku publicznego  przez organizacje poŜytku 
publicznego  

Max 6,37  
 
  5,10 zł  
 

Max 6,64 
 
  5,30 zł  
 



5 
 

Od 1m² powierzchni uŜytkowej budynków lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych  

max 

3,84  

 
3,84 zł  

max 

4,01 zł  

 
4,01 zł  

6 Od budowli  2%  2%  

 GRUNTY   
7 Od 1 m² gruntów związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  

Max 0,71 zł   

 
  0,57 zł  

Max 0,74 zł   

 
  0,60  Zł  

8 Od 1 ha gruntów pod jeziorami , zajętych na zbiorniki 
wodne , retencyjne lub elektrowni wodnych 

Max 3,74 zł  

   

3,74 zł  

Max 3,90 zł  

   

3,90 Zł  

9 Od 1 m² gruntów pozostałych , w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku 
publicznego  

Max 0,35 zł 

 

0,22 zł.  

Max 0,37 zł 

 

0,30 Zł .  

 
 
 
Najwięcej kontrowersji wzbudził podatek od pozostałych gruntów propozycja radnej Kamyczek to 
26 groszy za metr kwadratowy ( podwyŜka w stosunku do 2008 roku o 4 grosze ) wywołała bardzo 
oŜywioną dyskusję w tym temacie.  
Po analizie przedstawionej propozycji członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie w/w stawkę 
podatku.  
Natomiast stawki podatku od środków transportu  i podatku rolnego zostały przyjęte przez 
członków komisji w wysokości przedstawionej w projektach uchwał załącznik nr 2 do protokółu. 
 
 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji dziękując wszystkim zakończyła 
posiedzenie 
 
Protokołowała:       Przewodnicząca 
 
Krystyna Dziedzic        Maria Kamyczek   
   


