
Rada              Gminy              Gzy

                                                Protokół Nr XVII/ 2004

                                     z Sesji Rady Gminy Gzy

                                     odbytej w dniu 07 grudnia 2004 roku.

      

                            Gzy        wrzesień             2004 rok



                                                                            P R O T O K Ó Ł Nr XVII/ 2004

                                                    

                                             z Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 07 grudnia 2004 roku

                                             w sali narad w Gzach pod przewodnictwem 

                                             Pana  Cezarego Wojciechowskiego – Przewodniczącego Rady

                                             Gminy Gzy.

Przewodniczący Rady Gminy –  otworzył XVII sesję  Rady Gminy Gzy po powitaniu radnych i

gości  zaproszonych  oświadczył,  iż  zgodnie  z  listą  obecności  stanowiącą  załącznik    nr  1  do

niniejszego protokołu aktualnie na posiedzeniu uczestniczy  13 radnych, co wobec ustawowego

składu rady wynoszącego 15 osób stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych

uchwał. 

Na  wniosek  Przewodniczącego  Rady  Gminy,  rada  przyjęła  jednogłośnie  porządek  obrad   w

następującym brzmieniu:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Uchwalenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  4. Interpelacje radnych. 

  5. Podjęcie uchwały w sprawie: obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania     

      podatku rolnego na obszarze gminy na 2005 rok.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  7. Podjecie uchwały w sprawie: określenia wysokości podatku od środków transportowych.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia stawek podatek od posiadania psów.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia opłaty administracyjnej.

10. Podjecie uchwały w sprawie: określenia stawek opłaty targowej na terenie gminy.

11. Podjecie uchwały w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek rolny, podatek

      leśny, podatek od nieruchomości.

12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2004 rok.

13. Podjęcie uchwał w sprawie: zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
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      w Gzach.

14. Podjęcie uchwały w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg

      gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną

      dróg gminnych.

15. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych gminy Gzy.

16. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników administracji

      samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

17. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

18. Sprawy bieżące gminy.

19. Wolne wnioski i pytania.

Ad. pkt 3

Pan Przewodniczący Rady –  poinformował, że protokół z poprzedniej sesji  Rady Gminy Gzy,

odbytej w dniu 30 lipca 2004 roku Nr XV/2004 jest wyłożony na sali obrad do wglądu.

Nie zostały wniesione uwagi i został on przyjęty jednomyślnie.

Ad. pkt 4

Pan Przewodniczący Rady – poprosił o zabranie głosu w tym punkcie.

Pan Wójt – poinformował, że otrzymał dwa pisma od Starosty, omawiane były na komisjach, ale

chciałby zapoznać sołtysów. 

I dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych znajdujących się na terenie naszej gminy. W tym

roku była robiona taka droga Skaszewo – Borza Strumiany i dofinansowywaliśmy 10% wartości. W

perspektywie  budowane  będą  drogi  i  chodzi  o  dofinansowanie  12,5%  wartości  zadania

inwestycyjnego. Starostwo z zewnątrz może starać się o środki w wysokości 75% wartości zadania,

a resztę 25% muszą pokryć i dlatego proponują współfinansowanie w takiej wysokości. 

II budowa Szpitala w Pułtusku. Najlepiej byłoby gdyby był budowany ze środków państwa, ale na

razie  nie  jest  przewidywana  do  finansowania  ze  środków  państwa.  Może  w  przyszłości  na

wykończenie.  Starostwo  myśli  o  budowie  i   by  gminy  ościenne  dołożyły  się  do  budowy.

Zaproponowali, żeby gminy dołożyło po 20 zł od mieszkańca, a jest ok. 4200 X 20 zł = 84.000 zł na

2 lata. 

Pan Starosta  – zapoznał, że Zarząd Powiatu próbują wykorzystać wszystkie możliwe środki  na

budowę szpitala. W 1998 roku nie weszła do planu krajowego i zostaje do wykonania 
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regionu. Była propozycja dofinansowania 10.000.000 zł z budżetu państwa, nie przeszła w sejmie.

Jeśli sejm zaopiniuje to od marca coś się zmieni. Były włożone środki państwa w budowę. Trzeba

wybudować  i  utrzymać.  Na  utrzymanie  potrzeba  będzie  środków.  Myślą  o  zmianie  kubatury.

Szukają  wszystkich  możliwych  środków.  Szpital  budowany  jest  5  lat.  Chodzi  o  wsparcie  i

dokończenie  budowy.  W roku  ubiegłym środki  ze  starostwa  przeznaczone  na  szpital  wynosiły

1.600.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego uzyskaliśmy 4.800.00 zł. Drogi  w ciągu 10 lat zrobią na

terenie gminy, ale szpital jest dla wszystkich. Wejść z prywatnym inwestorem nie można wejść bo

nie ma ustawy w tej sprawie. 

Pogratulował  Panu  Włodzimierzowi  Żbikowskiemu  za  zajęcie  II  miejsca  AGROLIGI  2004  w

kategorii ROLNICY.

Pan Przewodniczący Rady – zapoznał, że wczoraj był na spotkaniu w sprawie budowy szpitala –

nie decydował bez rady, ale nikt nie był przeciw.

Pan Edward Szumski – podziękował w imieniu własnym i mieszkańców za wybudowanie drogi

powiatowej Skaszewo – Borza Strumiany Panu Wójtowi, Staroście i Radnym i za drogę Slaszewo –

Dziarno Panu Wójtowi i Radnym.

Pan Witold Czapliński – zaznaczył, że budowa szpitala trwa 17 lat. 

Pan Starosta – wyjaśnił, że umowa na budowę szpitala była podpisana 28.10.1998 roku. Wcześniej

budowane było trafo. Jeśli będzie akceptacja i środki to w ciągu 2 lat zostanie skończony. Budowa

szpitala jest zadaniem samorządowym. 

Pan Janusz Konarzewski – zapytał, na jakim etapie jest budowa szpitala?

Pan Starosta – powiedział, że budynek jest na działce o pow. 2,14 ha. Budynek główny to 9000 m2.

Obecnie budowany jest głównie budynek główny. Jest dach, okna, ocieplenie – wykonane w 70%.

Potrzeba jeszcze komputery i inne sprzęty. Np. możemy nie mieć stacji dializ, bo jest w Makowie.

W 2005 roku będzie robiona kanalizacja. 

Pan Mieczysław Skorupski  – zapytał, co będzie jak damy środki na budowę szpitala, a potem

będzie prywatyzacja, kto wycofa nasze środki?

Pan Starosta  –  powiedział,  ze  jest  wniosek  sprzedaży  szpitala,  ale  myśli,  że  nie  dojdzie  do

prywatyzacji. Jest u nas duże bezrobocie i dużo ludzi o małych dochodach, których nie będzie stać

leczyć się w szpitalu prywatnym, a bogatych będzie mało. Szpital publiczny jest dla wszystkich. 
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Pan Zdzisław Kaczorowski  – zapytał, że budynki są zabezpieczone wszystkie, a roboty tylko w

budynku głównym. Bez zgody Rady Powiatu nie będzie można sprzedać budynków?

Pan Starosta – odpowiedział, że myśli o tym, aby robić tylko najpotrzebniejsze budynki. 

Decyzja  będzie  z  udziałem  SANEPID,  które  budynki  będą  niezbędne,  ale  nie  rezygnować  z

pozostałych. Jest kwestia ich utrzymania. 

Pan Witold Czapliński  – zaznaczył, że były budowane budynki w poprzednich latach, a teraz są

prywatne mieszkania.

Pan Starosta – odpowiedział, że tak są to prywatne mieszkania. Właścicielem była gmina i zostały

sprzedane jako mieszkania komunalne pracownikom.

Pan Przewodniczący Rady  – zapytał, czy można podjąć decyzję o środki na dofinansowanie na

szpital przy uchwalaniu budżetu gminy. 

Pan Starosta – zaznaczył, że należy nie dać przerwać budowy szpitala, bo jest potrzebny.

Pan Wójt  – powiedział,  że na  dzień dzisiejszy nie  można ustalić  kwoty potrzebnej  na szpital.

Dopiero jak w Urzędzie Marszałkowskim ustalą kwotę potrzebna na szpital. Nawet po uchwaleniu

budżetu będzie można robić przesunięcia środków. 

Pan Witold Czapliński – jest za tym by kontynuować budowę szpitala. 

Pan Przewodniczący Rady – zwrócił  uwagę,  że radni  są za  tym by środki  na szpital  były ze

środków centralnych, ale ich nie ma. Trzeba zadbać by budowa szpitala nie ostała przerwana.

Pan Wójt  – drugim tematem jest  sprawa budowy dróg powiatowych na terenie  naszej  gminy.

zapytał,  czy jeśli  będzie  budowana droga powiatowa,  to  jesteśmy skłonni  dofinansować 12,5%

wartości drogi?

Pan Starosta – powiedział, że jeśli będzie dofinansowanie do budowy drogi, to może być tak, że

będzie budowana 1 droga na 1 samorząd. Jeśli będzie musiał zaciągnąć kredyt na budowę szpitala,

to będzie robiona jedna droga w Gminie Świercze, bo tam od 5 lat nie było nic robione. Natomiast

jeśli będzie dotacja, to będą robione drogi, tak jak zaplanowane w programie lokalnym.

Pan Przewodniczący Rady – jego zdaniem deklaracja współfinansowania dróg, to deklaracja na

następną kadencję rady. My zadeklarujemy, a następna rada nie przyjmie jej.

Pan Wójt  – wyjaśnił, że dróg powiatowych do modernizacji jest już niewiele – Borza – Osiek,

Łady – Zalesie ( myśli ją wymienić na drogę Przewodowo – Lipniki). Natomiast do odbudowy są

drogi Łady – Strzegocin, Kozłówka – Grochy Imbrzyki, Gzy – Ostaszewo. 
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Pan Przewodniczący Rady – zaznaczył, że jest niedokończona droga powiatowa Borza Strumiany

– Osiek. Były rozmowy z powiatem ciechanowskim, że jeśli zostanie wykonana droga powiatowa

powiatu pułtuskiego, to zostanie zrobiona droga powiatowa powiatu

ciechanowskiego. Zapytał, czy radni są za tym, że zostanie współfinansowanie drogi powiatowej

Borza Strumiany – Osiek by została umieszczona w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Pułtusk. 

Poddał  pod głosowanie propozycję wspólfinansowania dróg powiatowych położonych na naszej

gminie. Na 15 radnych obecnych na sali obrad za wnioskiem głosowało 13 radnych, 2 wstrzymało

się od głosu. Wniosek przeszedł większością głosów.

Pan Zdzisław Kaczorowski – zaproponował, aby sprawę dofinansowania budowy szpitala odłożyć.

Będzie ustalana cena żyta do naliczania podatku rolnego. Będą zmiany w budżecie gminy. Decyzja

o dofinansowaniu miałaby wpływ na budżet gminy.

Pan Przewodniczący Rady – uważał, że do sprawy wrócą po uchwaleniu budżetu gminy.

Pani Jadwiga Koc – zapytała, czy przeznaczą środki na szpital, czy nie?

Pan  Przewodniczący  Rady  –  odpowiedział,  że  środki  na  budowę  szpitala  2005  rok  poprzez

starostwo powinny być zaplanowane w budżecie na 2005 rok.

Pani Jadwiga Koc – zauważyła, że było przegłosowane współfinansowanie dróg powiatowych, a

mieszkańcom będzie bardziej zależało na budowie szpitala niż drogach powiatowych.

Pan  Przewodniczący  Rady  –  odpowiedział,  że  przegłosowano  wprowadzenie  budowy  drogi

powiatowej do PRL na lata 2005 – 2013. Natomiast środki na szpital są potrzebne z budżetu gminy

na 2005 rok. Praca nad budżetem będzie w styczniu 2005 roku. Obecnie głosowanie byłoby bez

skutku finansowego, a dopiero przy uchwalaniu budżetu gminy przeznaczymy środki na budowę

szpitala.

Poddał pod głosowanie wniosek kto jest za budową szpitala? Na 15 radnych obecnych na sali obrad

za głosowało 15 radnych. 

Pan Wójt – zapytał o stanowisko radnych w sprawie sprzedaży nieruchomości w Ołdakach po GS.

Jest  wycena nieruchomości,  ale  jest  stanowisko  Klubu Radnych Samorządowego  Porozumienia

Rolników. Wystąpił o zmianę stanowiska, ale nie ma odpowiedzi. Prosił by rada zadecydowała o

sprzedaży. Obiekt  jest  chroniony – monitoring za 500 zł  miesięcznie.  Uważa,  że obiekt  należy

sprzedać.



- 6 -

Pan Włodzimierz Żbikowski – myśli, że nie należ się spieszyć. Koniunktura w gospodarce nie jest

korzystna. Należy czekać na oferty. Sprzedać szybko i nierozważnie, to bezsensownie. 

Pan Marian Zawadzki  - jego zdaniem 1 osoba nie jest w stanie pilnować obiektu. Zostawić bez

opieki zostanie rozkradzione.

Pan  Przewodniczący  Rady –  odpowiedział,  że  chroni  firma,  gdzie  koszt  wynosi  500  zł

miesięcznie. 

Pan Krzysztof Zabielski – jego zdaniem obecnie chodzi o asfaltowanie dróg. Z nieruchomości w

Ołdakach co miało być zabrane zostało zabrane. Przez pewien czas Pan Walaszek też tak zapewniał

pilnowanie  obiektu,  jak  jest  obecnie.  Lokalizacja  jest  dobra.  Jest  70  km.  od  Warszawy.  Teren

zabezpieczony, utwardzony. Można uzyskać większe środki.

Pan radca – powiedział, że wg wyceny, może być 1.000.000 zł. To przejęty majątek i mogą zgłosić

się spadkobiercy. Tracimy podatek od nieruchomości.  Wycena biegłego ważna jest  rok i  potem

ponownie  należy  wyceniać.  Ochrona  polega  na  tym,  że  dowiadują  się  raz  na  jakiś  czas  na

nieruchomość.  Oni  nie  odpowiadają  za  stan  obiektu.  Nie  pilnują  obiektu.  Uchwała  nie  jest

wykonana. Uważa, że nie ma możliwości sprzedania nieruchomości za kwotę 1.000.000 zł. Żadko

się zdarza, że nieruchomość sprzedawana jest wg wyceny. Jeśli nie potem obniżana jest cena. 

Pan  Starosta  –  zapoznał,  że  w  Pułtusku  po  ZSZ przy  ul.  Kościuszki  nieruchomość  za  małe

pieniądze i już 2 lata nie mogą sprzedać. 

Pan Wójt – poinformował, że chciałby sprzedać nieruchomość za jak największe środki. Uchwałę

ma i nie ma co wstrzymywać sprzedaży. Prosi o możliwość ogłoszenia do sprzedaży i realizacji

sprzedaży. Ogłosi w kilku gazetach o sprzedaży nieruchomości.

Pan Jacek Baranowski  – zaznaczył, że od kilku lat  jest do sprzedaży nieruchomość po szkole

rolniczej w Szyszkach i nie można sprzedać.

Pan Starosta  – zapoznał, że sprawa ciągnie się kilka lat i nie ma zainteresowania za niewielkie

środki.

Pan Przewodniczący  Rady  –  stwierdził,  że  jest  dwie  propozycje  sprzedaży nieruchomości  w

Ołdakach  I za 1.000.000 zł i II wg wyceny.

Pan Mieczysław Skorupski  – poinformował,  że 3 lata temu został podniesiony wylot stawu, a

powinien być odkopany. Miał to zrobić w kwietniu. Odkopał po żniwach. Obecnie rów zasypał do

połowy. Był u radcy i Wójt powinien zgłosić fakt do organów ścigania. 
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Pani Sekretarz  – wyjaśniła, że zostanie przygotowana odpowiedź w interpelacjach na następnej

sesji.

Pan  Zdzisław  Kaczorowski  –  zaznaczył,  że  były  już  prowadzone  wielokrotnie   rozmowy  o

wartości nieruchomości. Zasada jego zdaniem prosta cena. Nikt nie jest przeciw sprzedaży. 

Była prowadzona działalność i mieszkańcy mieli pracę. Chcą, aby było to miejscem pracy. Powyżej

2 miesięcy trzeba odczekać od ogłoszenia przetargu. Jest to duży obiekt i nową wartość proponują

700.000 zł.

Pan radca – zaznaczył, że było ogłoszone wydzierżawienie i sprzedaż nieruchomości i nikt się nie

zgłaszał.

Pan Mieczysław Skorupski  – uważał, że zabezpieczenie obiektu za 500 zł miesięcznie to żadne

zabezpieczenie. Obawia się, że wszystkie metalowe rzeczy zostaną zdementowane na złom. Jego

zdaniem powinno być pilnowane całodobowo.

Pan radca – zaznaczył, że musi być cena wywoławcza, a nie cena sprzedaży. Przetarg będzie ustny.

Pan Piotr Kownacki  – jego zdaniem należy zgłosić do ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości i

czekać.

Pan Witold  Czapliński  –  zaznaczył,  że  ogłoszenie  o  sprzedaży powinno  się  ukazać  w prasie

ogólnokrajowej, a nie tylko w regionalnej. 

Pan Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie wniosek Klubu o sprzedaży  nieruchomości

za kwotę 700.000 zł z podatkiem WAT.

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za glosowało 8 radnych, 7 wstrzymało się od głosu.

Wniosek przeszedł większością głosów.

Ad. pkt 5

Pan  Przewodniczący  Rady  –  poprosił  o  zapoznanie  z  opinią  Komisji  Oświaty,  Zdrowia  i

Bezpieczeństwa  Publicznego  w  sprawie  projektu  uchwały  w  sprawie:  obniżenia  ceny  żyta

przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2005 rok.

Pan Zdzisław Kaczorowski – zapoznał, że komisja proponuje 32 zł za 1 kwintal żyta.

Pan Przewodniczący Rady  – poprosił  o  zapoznanie  z  opinią  Komisji  Rolnictwa i  Budżetu w

sprawie projektu uchwały w sprawie: obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania

podatku rolnego na obszarze gminy na 2005 rok.

Pan Edward Malicki – zapoznał, że komisja proponuje 33 zł za 1 kwintal żyta.
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Pan Wójt – zapoznał, że w proponował 34 zł za 1kwintal żyta.

Pan Zdzisław Kaczorowski – stwierdził, że ma dylemat, bo podstawą budżetu jest podatek  rolny i

dotacja.  Obniżając  o  2  zł  do  propozycji  Pana  Wójta  to  60.000  zł  mniejszy  budżet  gminy.

Proponowany wkład gminy do budowy szpitala to 82.000 zł. Pani Koc powiedziała, że 

mieszkańcy chcą budowy szpitala,  jest  potrzebny, a  szukać  środków musimy w podatkach.  Na

gospodarstwo np. ok. 5 ha to mała kwota, ale w przeliczeniu całej gminy to dość pokaźna suma.

Uważał, że jest moment na dogadanie się obecnie w sprawach finansowych, a nie w ciągu roku, a

nie po uchwaleniu budżetu. 

Pan Witold Czapliński – byłby za propozycją Pana Wójta 34 zł za 1 kwintal żyta, bo do projektu

budżetu gminy była brana ta cena. Obniżamy o 2 zł, to obniży się podatek i wysokość budżetu, a

jeszcze trzeba znaleźć środki na budowę szpitala. 

Pan Piotr Kownacki – jego zdaniem cna żyta obniży się do 28 zł za 1 kwintal. Jest za propozycją

33 zł za 1 kwintal żyta do naliczania podatku. 

Pan  Mieczysław  Skorupski  –  jego  zdaniem  podwyższając  cenę  żyta  do  naliczania  podatku,

obciążamy środkami na budowę szpitala.  Uważał,  że  można ograniczyć inwestycje i  znajdą się

środki na budowę szpitala.

Pani Marianna Filipowicz  – zaznaczyła, że wszyscy wiedzą,  jaka jest  ogłoszona cena Prezesa

GUS – 37,67 zł,  a Pan Wójt  proponuje obniżenie do 34 zł.  Obniżenie ceny żyta do naliczania

podatku o 2 zł, to obniżenie o 5 zł z 1 ha przeliczeniowego. 

Pan Piotr Kownacki – nie rozumie wypowiedzi Pan Skorupskiego. 

Pan Mieczysław Skorupski – wyjaśnił, że na komisji była ustalona cena żyta 32 zł za 1 kwintal, a

teraz propozycja 34 zł, wzrost o 2 zł.

Pan Zdzisław Kaczorowski  – wyjaśnił, że obecnie są nowe okoliczności – dotacja na szpital, a

proponuje swoje stanowisko, a nie komisji.  Wie, ze szpital  powinien być budowany. Myślał, że

chodzi tylko o przetrwanie budowy, ale Pan Starosta wyjaśnił sprawę i  jest za budową szpitala.

Obniżając o 2 zł cenę żyta do naliczania podatku, nie mamy na dotację, na budowę szpitala. 

Pan Piotr Kownacki – zaznaczył, że nie każdego rolnika będzie stać zapłacić wyższy podatek.

Pan Przewodniczący Rady – powiedział, że środki w budżecie to środki z podatków.
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Pan Janusz Konarzewski – poinformował, że w ubiegłym roku cena żyta była 32 zł i na rynku też

była 32 zł, a teraz 32 zł, a na rynku jest 27 zł. 

Pan  Przewodniczący  Rady  –  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie:  obniżenia  ceny  żyta

przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2005 rok. (32)

Poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. 

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 9 radnych, 3 wstrzymało się od głosu.

W głosowaniu brało udział  12 radnych. 

Uchwała Nr XVII/99/04 Rady Gminy  Gzy z dnia 07 grudnia 2004 roku w sprawie: obniżenia ceny

żyta przyjmowanej  jako  podstawę  obliczania  podatku  rolnego na  obszarze  gminy na  2005 rok

przeszła większością głosów i stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6

Pan  Przewodniczący  Rady  –  poprosił  o  zapoznanie  z  opinią  Komisji  Oświaty,  Zdrowia  i

Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie projektu uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek

podatku od nieruchomości.                                         

Pan Zdzisław Kaczorowski – zapoznał, że komisja pozytywnie zaopiniowała proponowane stawki

podatku.

Pan Przewodniczący Rady  – poprosił  o  zapoznanie  z  opinią  Komisji  Rolnictwa i  Budżetu w

sprawie projektu uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Pan  Edward  Malicki  –  zapoznał,  że  komisja  pozytywnie  zaopiniowała  proponowane  stawki

podatku od nieruchomości.

Pani Skarbnik – zapoznała, że stawki wzrosły o 3%, czyli o inflację. Niektóre stawki są obniżone

poniżej 50% najwyższej stawki. Zwolnienia są utrzymane tak jak w ubiegłym roku.

Pan Przewodniczący Rady  – odczytał projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek

podatku od nieruchomości.

Poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. 

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za uchwała głosowało 15 radnych. 

Uchwała Nr XVII/100/04 Rady Gminy Gzy z dnia 07 grudnia 2004 roku w sprawie: określenia

wysokości  stawek podatku od nieruchomości  przeszła  jednogłośnie  i  stanowi załącznik nr 3 do

niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 7

Pani  Skarbnik  –  poinformowała,  że  w  gminie  jest  mało  podatników   płacących  podatek  od

środków  transportowych.  Rada  określa  stawki.  Proponowane  stawki  w  porównaniu  z  rokiem

ubiegłym podwyższone są o 3%.

Pan Przewodniczący Rady  – odczytał projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek

podatku od środków transportowych.

Poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za uchwała głosowało 15 radnych. 

Uchwała Nr XVII/101/04 Rady Gminy Gzy z dnia 07 grudnia 2004 roku w sprawie: określenia

wysokości stawek podatku od środków transportowych przeszła jednogłośnie i stanowi załącznik nr

4 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8

Pani Skarbnik – poinformował, że podatku od posiadania psów w roku ubiegłym nie było. Zostało

zastosowane zwolnienie z ww. podatku jak dotychczas.

Pan Przewodniczący Rady  – odczytał projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek

podatku od posiadania psów.

Poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za uchwała głosowało 15 radnych. 

Uchwała Nr XVII/102/04 Rady Gminy Gzy z dnia 07 grudnia 2004 roku w sprawie: określenia

wysokości stawek podatku od posiadania psów przeszła jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do

niniejszego protokołu.

Ad. pkt 9

Pan  Przewodniczący  Rady  –  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie:  wprowadzenia  opłaty

administracyjnej.

Poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 15 radnych. Uchwała Nr XVII/103/04

Rady Gminy Gzy z dnia 07 grudnia 2004 roku w sprawie: wprowadzenia opłaty administracyjnej

przeszła jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 10

Pan Przewodniczący Rady – zapoznał, że uchwala musi być podjęta, ale w roku dochodów z tego

tytułu nie było. Może być za zajęcie pasa drogowego na stragany jak jest odpust lub 
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sprzedaż kwiatów przy cmentarzach przed Wszystkimi Świętymi.

Odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie:  określenia  wysokości  stawek  opłaty targowej  na  terenie

gminy Gzy.

Poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XVII/104/04 Rady Gminy Gzy z dnia 07 grudnia 2004 roku w sprawie: określenia

wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Gzy przeszła jednogłośnie 

i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11

Pani  Skarbnik  –  poinformowała,  że  wzory  formularzy  były  ustalane  w  2002  roku,  które

wypełniane są przy zmianie gospodarstwa,  ale  zostały wprowadzone zmiany formularzy – dane

podatników, nr ks. wieczystej, własność itp. 

Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie: określenia wzorów formularzy

na: podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości.

Poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Na 15 radnych na sali obrad za uchwałą głosowało 15 radnych. 

Uchwała Nr XVII/105/04 Rady Gminy Gzy z dnia 07 grudnia 2004 roku w sprawie: określenia

wzorów  formularzy  na:  podatek  rolny,  podatek  leśny  i  podatek  od  nieruchomości  przeszła

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.      

Ad. pkt 12

Pani  Skarbnik  – wyjaśniła,  że  po przeanalizowaniu  wykonania dochodów w zakresie  podatku

rolnego przewidywane jest niższe niż planowane wykonanie , w związku z powyższym zmniejsza

się plan o kwotę 40.000 zł.  Otrzymaliśmy dotację w wysokości 2.816zł  na realizację  programu

„Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” wykonywane przez bibliotekę w kwocie 2.000 zł i na

dowożenie  dzieci  sześcioletnich  do  oddziałów  przedszkolnych w  kwocie  816  zł.  W zadaniach

inwestycyjnych w planie ujęta była modernizacja budynku urzędu w Gzach. Obecnie jest zmiana

przeznaczenia. Zadanie będzie współfinansowane ze środków strukturalnych i przeznacza się środki

na adaptację budynku po byłym GOK na świetlicę i bibliotekę w Gzach.

Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na

2004 rok.
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Poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. 

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XVII/106/04 Rady Gminy Gzy z dnia 07 grudnia 2004 roku w sprawie: zmian budżetu

gminy Gzy na 2004 rok przeszła jednogłośnie i stanowi załącznik nr  9 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 13

Pani Teresa Linka – poinformowała, że zmiana wynikła ze zmiany ustawy o pomocy 

społecznej. Kierownik działa z upoważnienia Wójta Gminy, a nie rady.

Pan Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie: zmiany w Statucie Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach.        

Poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. 

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XVII/107/04 Rady Gminy Gzy z dnia 07 grudnia 2004 roku w sprawie: zmiany w

Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach przeszła jednogłośnie i stanowi załącznik

nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 14.

Pani Sekretarz – zapoznała, że należy ustalić stawki za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Pan Przewodniczący Rady  – odczytał  projekt  uchwały w sprawie:  wysokości  stawek opłat  za

zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z  budową, przebudową, remontem,

utrzymaniem i ochroną dróg gminnych.

Poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. 

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XVII/108/04 Rady Gminy Gzy z dnia 07 grudnia 2004 roku w sprawie: wysokości

stawek  opłat  za  zajęcie  pasa  drogowego  dróg  gminnych  na  cele  niezwiązane  z  budową,

przebudową,  remontem,  utrzymaniem i  ochroną dróg gminnych przeszła  jednogłośnie  i  stanowi

załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 15

Pan Przewodniczący Rady – zapoznał z informacją dotyczącą oświadczeń majątkowych radnych.

Informacja stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 16

Pani  Sekretarz  –  zapoznała  z  informacją  dotyczącą  oświadczeń  majątkowych  pracowników

administracji samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Gzy.

Informacja stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 17

Pani Sekretarz – powiedziała, że na interpelację będzie odpowiedź na następnej sesji.

Ad. pkt 18

Pani Sekretarz – poinformowała, że Krajowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych

organizuje  badania  profilaktyczne  z  zakresu  raka  sutka  (mammografia),  jaskry.  Badania  będą

bezpłatne dla rolników i ich rodzin. Badania będą przeprowadzane w dniu 17.12.2004 roku w godz.

1400 – 2000. Mazowiecka Izba Rolnicza organizuje szkolenie dla rolników – producentów mleka.

Zgłaszać należy się do 4.12.2004r.

Ad. pkt 19

Pan Andrzej  Jusiński  –  poinformował,  że  organizowane  jest  w tym budynku GCI,  o  którym

dokładniej zapozna na następnej sesji.

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął sesję.

Protokołowała:

Hanna Skorupska


