
 

Protokół  

 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,  

odbytego w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej w dniu 31 grudnia 2020 r.  

 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji według załączonej listy obecności. 

 

W obradach uczestniczyli:  

1) członkowie Komisji według załączonej listy obecności, 

2) Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy  

 

Pan Krzysztof Kołota - Przewodniczący Komisji, otworzył posiedzenie, stwierdził jego 

prawomocność, poinformował, że przedmiotem spotkania jest wniosek mieszkanki Gminy 

Małknia Górna, która zwróciła się do Rady Gminy  o obniżenie stawki podatku od środków 

transportowych dotyczącej autobusów na najbliższy rok podatkowy do symbolicznej kwoty 

100 zł/autobus/rok.  

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – poinformował, że stawki podatków i opłat lokalnych 

na 2020 r. uregulowane zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju 

z dnia 15 października 2019 r.  w sprawie minimalnych stawek podatku od środków 

transportowych obowiązujących w 2020 r., natomiast na 2021 r. w obwieszczeniu Ministra 

Finansów z 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat 

lokalnych na rok 2021.  Rada Gminy Małkinia Górna obniżyła stawkę podatku od środków 

transportowych i wynosi ona dla autobusu, w którym liczba miejsc siedzących poza miejscem 

kierowcy jest: 

- mniejsza niż 22 miejsca - 1250,00 zł, 

- równa bądź większa niż 22 miejsca – 1563,00 zł. 

Stanowi to 62% stawki ogłoszonej na rok 2020 w obwieszczeniu Ministra Finansów, Inwestycji 

i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. oraz 60% stawki ogłoszonej w obwieszczeniu 

Ministra Finansów z 23 lipca 2020 r.  

Wyjaśnił, że zmniejszenie opłat do poziomu 50% stawek maksymalnych spowodowałoby 

obniżenie subwencji dla Gminy Małknia Górna.  

Odnosząc się do dokonanego przez wnioskodawczynię  porównania Gminy Małkinia Górna 

do gminy Kąty Wrocławskie i gmin Teresin, Sekretarz Gminy poinformował, że w rankingu 

dochodów na jednego mieszkańca ww. gminy osiągnęły miejsca 230 oraz 600, natomiast 

Gmina Małkinia Górna jest na 1936 miejscu (dane opublikowane 24.07.2019 r.). Z tego 

powodu wysokość stawek podatku od środków transportowych znacząco nie wpływa na 

dochody Gminy Kąty Wrocławskie czy Gminy Teresin. Obniżenie stawki do kwoty 

wnioskowanej przez mieszkankę wpłynęłoby znacząco na dochody Gminy.  

Pan Sekretarz poinformował, że w związku ze znaczącym spadkiem dochodów związanych z 

prowadzoną działalnością gospodarczą istnieje możliwość uzyskania pomocy finansowej 

poprzez złożenie do Wójta Gminy Małkinia Górna wniosku o umorzenie zaległości podatkowej 

bądź czasowego wycofania z ruchu pojazdów w Wydziale Komunikacji Starostwa 

Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. 

 

 



Komisja podjęła dyskusję na temat zasadności i możliwości rozpatrzenia  wniosku mieszkanki.  

W wyniku dyskusji uznano, że obniżenie stawki podatku od środków transportowych 

dotyczącej autobusów na najbliższy rok podatkowy do kwoty 100 zł/autobus/rok jest 

nieuzasadnione. Pomimo nieobniżenia stawki podatku, wnioskodawczyni ma możliwość 

uzyskania pomocy w związku ze znaczącym spadkiem dochodów związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą poprzez złożenie do Wójta Gminy Małkinia Górna wniosku o 

umorzenie zaległości podatkowej. Konsekwencją pozytywnego rozpatrzenia wniosku mogą 

być następne wnioski o obniżenie podatku z innego zakresu, co będzie miało bardzo duży 

wpływ na dochody budżetu Gminy Małkinia Górna.  

 

Komisja jednogłośnie uznała, że wniosek należy rozpatrzeć negatywnie. Głosowało 3 radnych.  

 

Komisja opracowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki Gminy 

Małkinia Górna, który stanowi załącznik do protokołu oraz opinię dla Rady Gminy.  

 

 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

 

 

        Przewodniczący Komisji 

              Krzysztof Kołota 
 

Protokolant  

Beata Dębkowska 


