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      KKoommiissjjaa  RReewwiizzyyjjnnaa    

RRaaddyy  GGmmiinnyy  WWaaggaanniieecc  

                VVIIII  kkaaddeennccjjii    
RG.0012.K Rew.8.2015                                                                                                                     Waganiec, dnia 24.11.2015 r. 

Protokół nr 8/15 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec VI kadencji  

w dniu 24 listopada 2015 r.  

w Sali Narad nr 10 Urzędu Gminy w Wagańcu, ul. Dworcowa 11. 

______________________________________________________________________________ 

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, któremu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Jarosław 

Różański udział wzięli: Wójt Gminy Piotr Kosik, Skarbnik Gminy Danuta Roszko, członkowie 

Komisji Rewizyjnej oraz członkowie Komisji Budżetu, Komisji Rolnictwa, Komisji Oświaty. 

Lista obecności Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad.1 

Przewodniczący Rady – o godzinie 14
00

 otworzył posiedzenie komisji.  

 

Zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3 członków komisji, co wobec 

składu komisji wynoszącego 4 członków przyjętych uchwałą Rady Gminy stanowi quorum 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowi komisji rewizyjnej w składzie: 

1. Łopatowska Agnieszka – zastępca przewodniczącego komisji, 

2. Czekała Jadwiga – członek komisji, 

3. Budny Jarosław – członek komisji  

4. Radosław Zwierzchowski – przewodniczący komisji (nieobecny). 

 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku posiedzenia. 

2. Analiza i Opiniowanie stawek podatkowych na 2016 r. 

3. Sprawy różne. 

4. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 

Ad.2  

Komisja Rewizyjna zapoznała się z propozycjami Wójta Gminy w sprawie stawek podatkowych na 

2016 r.  

Po analizie Komisja jednogłośnie przyjęła stawki podatkowe na 2016 rok propozycje Wójta: 
 

Stawki podatku od nieruchomości:  

1. Od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych 0,36 zł od 1 m
2
 powierzchni użytkowej,  

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19, 45 zł od 1 m
2 

powierzchni 

użytkowej,  

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym – 10,68 zł od 1 m
2 

powierzchni użytkowej. 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 

leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,65 zł od 1 m
2 

powierzchni 

użytkowej. 

e) pozostałych – 4,16 zł od 1 m
2 

powierzchni użytkowej, 

w tym : zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego – 4,10 zł od 1 m
2
 powierzchni. 

2. Od budowli – 2 % ich wartości. 

3. Od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,75 zł od 1m
2 

powierzchni, 
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b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynących jezior                   

i zbiorników sztucznych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych – 0, 13 zł od 1 m
2 

powierzchni 

w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego – 0, 11 zł od 1 m
2
 powierzchni, 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia  

9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777) i położonych na terenach, dla 

których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod 

zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym 

wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych 

gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego - 3 zł od 1 m
2
 powierzchni.  

 

Stawka podatku rolnego: 

Obniża się kwotę stanowiącą średnią cenę skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania 

podatku rolnego na obszarze Gminy Waganiec na 2016 rok z kwoty 53,75 zł za 1 dt do kwoty  

50,00 zł za 1 dt żyta. 

 

Stawka podatku leśnego: 

Średnia cena sprzedaży 1m
3
 drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 

poprzedzającego rok podatkowy 191,77 zł. 

Podatek leśny za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0, 220 m
3
 drewna 

 

Stawki podatku od środków transportowych:                                 

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie -    750,00 zł  

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie             -           1.240,00 zł  

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton  -           1.495,00 zł  

 

1.1 Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton 

wyposażone w  katalizator spalin: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie -    710,00 zł  

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie   -           1.200,00 zł 

c) powyżej 9 ton  a poniżej 12 ton   -           1.455,00 zł 

Przy określeniu wysokości stawki podatku nie uwzględnia się roku produkcji pojazdu. 

 

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: 

 

 
Liczba osi 

 

Oś jezdna ( osie jezdne ) z 

zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

 
Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

2 osie      710,00 zł  1.570,00 zł  

3 osie    1.275,00 zł 1.975,00 zł 

4 osie i więcej    2.060,00 zł 2.970,00 zł 

 

3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.760,00 zł 

 

3.1 Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyposażone  

w katalizator spalin – 1.695,00 zł. 
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4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  

o  dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: 

 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 

pojazdów: ciągnik siodłowy 
+ naczepa, ciągnik 

balastowy 
+ przyczepa ( w tonach ) 

Oś jezdna ( osie jezdne )  

z  zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

 

Inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych 

 

a) do 36 ton włącznie   

- 2 osie 1.780,00 zł  2.315,00 zł  

- 3 osie i więcej 1.845,00 zł 2.370,00 zł  

        b) powyżej 36 ton   

- 2 osie 1.955,00 zł 2.610,00 zł 

- 3 osie i więcej 2.170,00 zł 2.995,00 zł  

 

 

5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 

prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1.495,00 zł 

 

6.  Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 

prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

 

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita zespołu pojazdów: 

naczepa / przyczepa + pojazd 

silnikowy  

( w tonach ) 

 

 

Oś jezdna ( osie jezdne )  

z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

 
Inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych 

a) do 36 ton włącznie   

                      - 1 oś      945,00 zł 1.265,00 zł 

                      - 2 osie   1.395,00 zł  1.760,00 zł 

  - 3 osie i więcej  1.495,00 zł 1.760,00 zł 

b) powyżej 36 ton   

- 1 oś 1.545,00 zł 1.825,00 zł   

  - 2 osie 1.635,00 zł 2.220,00 zł  

 - 3 osie i więcej 1.560,00 zł  2.120,00 zł 

 

 

7. Autobusy wyprodukowane w 2006 r. i później ( zarówno z katalizatorem jak i bez katalizatora)  

o liczbie miejsc do siedzenia: 

a) mniejszej niż 22 miejsca   -    770,00 zł 

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca  -           1.895,00 zł 

 

 

7.1 Autobusy wyprodukowane przed 2006 r. ( zarówno z katalizatorem jak i bez katalizatora)  

o liczbie miejsc do siedzenia: 
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a) mniejszej niż 22 miejsca   -   885,00 zł  

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca  -          2.005,00 zł 

 

Ad.3 
Sprawy różne – brak. 

 

Ad.4 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, Pan J. Różański Przewodniczący Rady o godz. 18
10  

zamknął posiedzenie komisji. 
 

 

Protokołowała:                                                                                                Zastępca Przewodniczącego Komisji : 
Agnieszka Łopatowska 

                                                                                                                                  

 Agnieszka Łopatowska                                                                         


