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Protokół Nr 1/2018 

z wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 

Komisji Budżetu i Finansów, 

Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji, 

Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego 

oraz 

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

z dnia 11 grudnia 2018 r. 

 

 Dnia 11 grudnia 2018 r. odbyło się wspólne posiedzenie komisji, w którym udział 

wzięli jej członkowie, przewodnicząca rady gminy, wójt gminy, skarbnik gminy, zastępca 

skarbnika gminy oraz sekretarz gminy. 

 Tematem posiedzenia było omówienie materiałów przygotowanych na   II sesję rady 

gminy. 

 

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Wójta Gminy Lubanie. 

Radny Włodzimierz Woźniak 

Zgodnie z przepisami dodatek specjalny przysługuje w wysokości 20 - 40 %. Projekt uchwały 

zakłada dodatek specjalny dla Pani wójt w wysokości 40 %. Proszę tę wysokość 

umotywować. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Po pierwsze dodatek specjalny jest rekompensatą za duży nakład pracy Pani wójt. Ponadto 

Pani wójt nie ma zastępcy przez co ma więcej obowiązków ale i przez co powstają 

oszczędności w budżecie. 

Wójt Gminy 

Zlikwidowałam stanowisko zastępcy wójta przez co rocznie uzyskujemy 100.000 zł 

oszczędności. Nie planuje powoływać zastępcy. Ze swego wynagrodzenia odprowadzam 

wyższy podatek, nie otrzymuję również w ciągu roku żadnych nagród. 

 

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

diety dla radnych Rady Gminy Lubanie oraz projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

diety dla sołtysów. 

 



2 
 

Radny Włodzimierz Woźniak 

Do tej pory było to 15 % dla radnych i 10 % dla sołtysów od najniższego wynagrodzenie 

zasadniczego. Sołtysi są zadowoleni z wysokości diety jeśli i im dietę zamrozimy to jeśli 

będziemy chcieli podnieść ją w przyszłości będzie to już źle odbierane. 

Radny Edward Żychlewicz 

Moim zdaniem decyzja o zatrzymaniu wzrostu diet jest bardzo słuszna. 

Radna Mirosława Ciesielska 

Skoro diety radnych pozostają bez zmian to i sołtysów powinny pozostać bez zmian. 

 

Pani wójt przedstawiła następujące projekty uchwał: 

- w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości, 

- w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków 

transportowych, 

- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego, 

- uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku rolnym. 

Pani wójt zaznaczyła, iż projekty uchwał przewidują 1,6 % wzrostu stawek podatkowych. 

Radny Włodzimierz Woźniak 

Chciałbym zwrócić uwagę na podatek od garaży i budynków gospodarczych, który wynosił 

2,50 zł teraz proponuję się 2,54 zł. Byłem radnym kiedy stawka ta była ustalana. Ludzie się z 

tym nie zgadzali ale regionalna izba zmusiła rade do wprowadzenia tej stawki . Ja bym prosił 

żeby pochylić się nad tym i w przyszłym budżecie obniżyć stawkę tego podatku. Ludzie czują 

się pokrzywdzeni, mówię o działkowcach, którzy płacą spore pieniądze od garaży czy 

budynków. Nie każdy jest bowiem w stanie wydzierżawić takie budynki, żeby tego podatku 

nie płacić. 

Radny Edward Żychlewicz  

Można obniżyć jeden podatek a inny podwyższyć. Nawet zwiększyć wszystkie podatki o 3%  

i w ten sposób podnieść dochody bieżące budżetu. Z drugiej strony można obniżyć podatek 

od garaży. Nie można ciągle zostawiać podatków bez podwyżki bo wreszcie zabraknie 

pieniędzy w budżecie. 

Radny wyrazili zgodę na podniesienie wszystkich podatków o 3 %  oraz obniżenie podatku 

od garaży do 2 zł za m
2 
. 
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Pani wójt przedstawiła następujące projekty uchwał: 

- w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2019 rok dla zakładu 

budżetowego, 

- w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Lubanie, 

Metoda ustalenia opłaty stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących gospodarstwo domowe 

i stawki opłaty.  

Stawka opłaty wynosi 15 zł od osoby za odpady zbierane w sposób selektywny i 30 zł za 

odpady zbierane w sposób nieselektywny. 

- w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 

Wzór deklaracji ulega zmianie na skutek wprowadzenia nowej metody ustalenia wysokości 

opłaty tj. iloczyn liczby osób zamieszkujących gospodarstwo domowe i stawki opłaty.  

 

Pani wójt podkreśliła, iż kwoty przetargowe tak radykalnie wzrosły, że przeprowadzone 

zostały dwa przetargi. Kwoty w drugim przetargu były niższe, pomimo to wzrost stawki 

opłaty za odbiór odpadów komunalnych jest nieunikniony. 

Radny Edward Żychlewicz  

Ja jestem za tym, by kwotę z przetargu dzielić na mieszkańców korzystających z tego 

odbioru. 

Radny Włodzimierz Woźniak 

Oby nowe stawki nie były wskazówką dla firm stających do przetargu co do wysokości ich 

ofert. 

 

Zastępca skarbnika gminy Pani Marlena Świeczkowska przedstawiła: 

- projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na 

lata 2018 – 2027, 

- projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie 

na lata 2019 – 2027, 

 

 Skarbnik gminy Pani Lidia Kokowicz przedstawiła projekt uchwały; 

-  w sprawie zmiany budżetu gminy Lubanie na rok 2018,  

- w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2019. 
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Pani wójt przedstawiła projekty uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Lubanie. 

Następuje zwiększenie i zmniejszenie punktów na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz projekt uchwały w sprawie 

zwolnienia Zakładu Usług Komunalnych w Lubaniu z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy 

Lubanie nadwyżki środków obrotowych. 

 

Sekretarz gminy przedstawiła następujące projekty uchwał: 

- w sprawie przystąpienia do realizacji przez Gminę Lubanie projektu pn. „Rozwój 

kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Lubanie”. 

- w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubanie z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz. 

650, poz.723 i poz. 1365) na 2019 rok. 

 

W ramach spraw bieżących: 

- radny Włodzimierz Woźniak poprosił, aby objechać teren i sprawdzić o jakich godzinach 

gasną lampy. Należy ujednolicić godzinę wyłączania lamp, bo wyłączne są o różnych 

godzinach. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

…………………………. 

Przewodniczący Komisji 

Protokołowała : 

Inspektor ds. obsługi rady 

Aleksandra Bednarek 
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