
P R O T O K Ó Ł   Nr 18/04

                                           
                                                 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Gzy

                                                 odbytego w sali narad w Gzach w dniu 25 listopada 2004 roku

                                                 pod przewodnictwem Pana Edwarda Malickiego – 

                                                 Przewodniczącego Komisji.

              
W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik    nr 1

do niniejszego protokołu.

Spoza członków komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Zbigniew Kołodziejski   - Wójt Gminy

2. Pani Barbara Polańska          - Sekretarz Gminy

3. Pani Elżbieta Głowacka       - Skarbnik Gminy

Pan  Przewodniczący  Komisji  –  otworzył  posiedzenie  komisji,  powitał  członków  komisji  i

zaproszonych gości.

Zapoznał z tematyką posiedzenia:

1. Projekt uchwały w sprawie: obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania

    podatku rolnego na obszarze gminy na 2005 rok.

2. Projekt uchwały w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.

3. Projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków 

    transportowych.

4. Projekt uchwały w sprawie: określenia stawek podatku od posiadania psów.

5. Projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia opłaty administracyjnej.

6. Projekt uchwały w sprawie: określenia stawek opłaty targowej na terenie gminy.

7. Projekt uchwały w sprawie: określenia wzorów formularzy: na podatek rolny, podatek leśny

    i podatek od nieruchomości.

8. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2004 rok.

9. Projekt uchwały w sprawie: zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

    w Gzach.

10. Projekt uchwały w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

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

11. Sprawy bieżące gminy.

Pan Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie proponowany porządek posiedzenia. Na 6

członków komisji  obecnych na sali  obrad za proponowanym porządkiem głosowało 6 członków

komisji. Proponowany porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.

Ad. pkt 1

Pani Skarbnik – zapoznała, że Pan Wójt w projekcie budżetu gminy na 2005 rok zaproponował 34

zł za 1 kwintal żyta do naliczania podatku rolnego. W komunikacie Prezesa GUS z dnia 15.10.2004

roku w sprawie średniej ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów wynosi  37,67 zł  za 1

kwintal żyta. Rada może obniżyć proponowana cenę żyta. Propozycja obniżenia, to w tym roku

obniżenie o 3,67 zł.

Pan  Wójt  –  poinformował,  że  kontaktował  się  z  Wójtami  sąsiednich  gmin  i  też  taką  cenę

proponują.  Robione  są  inwestycje i  środki  są  potrzebne.  Komunikat  GUS jest,  to  cena za  trzy

pierwsze kwartały. Obecnie cena żyta spadła, ale nie wiadomo jaka będzie w pierwszym kwartale

przyszłego roku. uważał, ze trzeba obniżyć, ale ustalić taką by była do udźwignięcia dla rolników i

dla  nas  zadawalająca.  Jeśli  dużo obniżymy, będą  małe  dochody własne  nie  będzie  na  robienie

inwestycji, będziemy spłacać kredyty.

Pan Przewodniczący Komisji – zapyta, czy są inne propozycje?

Pan Andrzej Długołęcki – zaproponował 33 zł cenę żyta do naliczania podatku rolnego.

Pan Janusz Konarzewski – zaproponował 32 zł cen żyta do naliczania podatku rolnego.

Pan Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie propozycję Pana Wójta 34 zł za 1 kwintal

żyta do naliczania podatku rolnego.

Na 6 członków komisji obecnych na sali obrad za propozycją głosował 1 członek komisji, 3 było

przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

Wniosek został odrzucony.

Pan Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie propozycję Pana Andrzeja Długołęckiego

33 zł za 1 kwintal żyta do naliczania podatku rolnego.

Na 6  członków komisji  obecnych na sali  obrad za propozycją  głosowało 3 członków komisji,

przeciw głosował 1 członek komisji, 2 wstrzymało się od głosu. 

Wniosek został przyjęty większością głosów.

Projekt uchwały w sprawie: obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania 
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podatku rolnego na obszarze gminy na 2005 rok stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu .

Ad. pkt 2 

Pani Skarbnik  – omówiła uchwałę i zapoznała, że zostały zwiększone stawki w porównaniu do

obowiązujących w 2004 roku o 3%. Zwolnienia z podatku od nieruchomości są takie same jak w

roku ubiegłym. 

Pan  Witold  Czapliński  –  zaznaczył,  że  na  terenie  gminy  jest  mało  sklepów  –  działalność

gospodarcza. 

Pan Wójt – odpowiedział, że tak.

Pani  Skarbnik  –  zapoznała,  że  w  roku  ubiegłym  nie  była  podnoszona  stawka  podatku  od

nieruchomości dla osób prowadzących działalność gospodarczą, a w tym roku proponowana jest tak

jak pozostałe o 3% np. było – podatek od gruntów 0,31 zł,  a obecnie propozycja 0,32zł,  czyli

podwyżka o 0,01 zł. 

Pan Witold Czapliński – zapytał, że jest ustalony podatek w § 1 pkt 2 a od budynków.

Pani  Skarbnik  –  wyjaśniła,  że  ustalić  stawki  podatku  trzeba,  a  potem  rada  może  zwolnić  z

podatku. Podała przykład, że gmina Gołymin w tym roku nie stosuje zwolnień, a w gminie Sońsk

już wcześniej płacili, są gminy które stosują zwolnienia. Od 2006 roku ma być zmiana naliczania

podatku od nieruchomości. ZUW w Mławie wystąpił o zwolnienie z podatku od nieruchomości od

budowli związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem wsi w wodę. Jak co roku zostało zastosowane

zwolnienie.

Pan  Wójt  –  wyjaśnił,  że  były  uzgodnienia,  że  nie  będzie  podnoszona  cena  wody,  a  my

dofinansowaliśmy do uzdatniania wody i zwalniamy z podatku od nieruchomości od budowli.

Pan Mieczysław Skorupski – zaznaczy, że cenę wody ustala rada gminy.

Pan Wójt –  wyjaśnił,  że jeśli  było zwolnienie z  podatku od nieruchomości  od budowli,  a jak

wprowadzimy go, to podatek zostanie przeliczony do ceny wody.

Pan Przewodniczący Komisji  – poddał  pod głosowanie projekt  uchwały w sprawie: określenia

stawek podatku od nieruchomości.

Na 7 członków komisji obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 7 członków komisji.  Komisja

jednogłośnie  zaopiniowała  projekt  ww.  uchwały proponowanej  na  sesję  Rady Gminy i  projekt

uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 3

Pani Skarbnik – poinformowała, że stawki podatku od środków transportowych są podniesione o

3% w porównaniu do roku poprzedniego. Pojazdów opodatkowanych jest mało w naszej gminie, a

uchwała musi być podjęta. Rolnicy są zwolnieni z podatku.

Pan Przewodniczący Komisji  – poddał  pod głosowanie projekt  uchwały w sprawie: określenia

wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na 7 członków komisji obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 7 członków komisji.

Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt  ww. uchwały proponowanej  na sesję  Rady Gminy i

projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 4

Pani  Skarbnik  – zapoznała,  że  w tym roku nie  było wpłat  z  tytułu posiadania  psów.  Stawki

proponowane  są  podniesione  o  3%  w  porównaniu  do  roku  ubiegłego.  Zapoznała  z  treścią

proponowanej uchwały.        

Pan Przewodniczący  Komisji  -  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały w sprawie:  ustalenia

stawek podatku od posiadania psów.

Na 7 członków komisji obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 7 członków komisji.  Komisja

jednogłośnie  zaopiniowała  projekt  ww.  uchwały proponowanej  za  sesję  Rady Gminy i  projekt

uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5

Pani  Skarbnik  –  omówiła  uchwałę.  Zapoznała,  że  opłaty będą  za  sporządzanie  wyrysów  ze

studium lub planu zagospodarowania przestrzennego.

Pan Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia

opłaty administracyjnej. 

Na 7 członków komisji obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 7 członków komisji.  Komisja

jednogłośnie  zaopiniowała  projekt  ww.  uchwały proponowanej  na  sesję  Rady Gminy i  projekt

uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 6

Pani  Skarbnik  –  zapoznała,  że  uchwała  musi  być  podjęta,  pomimo,  że  na  terenie  nie  ma

targowiska. Każde miejsce może być miejscem sprzedaży. Do tej pory nie było opłat z tego tytułu.
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Pan Przewodniczący Komisji  – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie:  określenia

wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Gzy.

Na 7 członków komisji obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 7 członków komisji.  Komisja

jednogłośnie  zaopiniowała  projekt  ww.  uchwały proponowanej  na  sesję  Rady Gminy i  projekt

uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 7

Pani  Skarbnik  –  wyjaśniła,  że  była  podejmowana  uchwała  w  sprawie:  określenia  wzorów

formularzy na podatek rolny, podatek leśny i  podatek od nieruchomości  w 2002 roku,  które są

wypełniane gdy zaistnieje okoliczność mająca wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku

podatkowego  lub  zaistnienie  zdarzeń  mających  wpływ na  wysokość  podatku.  Od  1.01.2005  r.

wchodzi nowy przepis prawny i formularze będą zawierały dokładniejsze dane podatnika, dlatego ta

zmiana. Pozostałe dane zostają bez zmian. 

Pan  Witold  Czapliński  –  zapytał,  czy  będą  wypełniane  formularze  przy  dzierżawie

dziesięcioletniej?

Pani Skarbnik – odpowiedziała, że jeśli wydzierżawienie jest w zamian za rentę, to tak.

Pan Przewodniczący Komisji  – poddał  pod głosowanie projekt  uchwały w sprawie: określenia

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

Na 7  członków komisji  obecnych na  sali  obrad  za  uchwałą  głosowało  6  członków komisji,  1

wstrzymał się od głosu. 

Komisja  większością  głosów  zaopiniowała  projekt  ww.  uchwały  proponowanej  na  sesję  Rady

Gminy i projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8

Pani Skarbnik – poinformowała, że otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów dotację celową 816 zł

na  dowożenie  dzieci  sześcioletnich  do  szkół  i  z  Ministerstwa  Kultury   2.000  zł  na  zakup

wydawnictw  dla  bibliotek.  Zmniejszono  o  30.000  zł  w  zadaniach  inwestycyjnych  ujęte  na

modernizację  budynku w Gzach.  Obecnie  budynek będzie  przeznaczony na  świetlicę  wiejską  i

bibliotekę w Gzach. Będzie współ finansowanie ze środków strukturalnych.

Prosiła, że jeśli będą dotacje przed sesją – wprowadzi je do zmian budżetu gminy.

Pan Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu

gminy Gzy na 2004 rok.

Na 7 członków komisji obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 7 członków komisji
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Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt  ww. uchwały proponowanej  na sesję  Rady Gminy i

projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 9

Pani Sekretarz – poinformowała, że Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach był

uchwalony  23  października   2003  roku,  a  marcu  2004  roku  zmieniła  się  ustawa  o  pomocy

społecznej i dlatego jest proponowana uchwała. Zapoznała z treścią uchwały.

Pan Przewodniczący Komisji  – poddał  pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmiany w

Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach.

Na 7 członków komisji obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 6 członków komisji, 1 był

przeciw. 

Komisja  większością  głosów  zaopiniowała  projekt  ww.  uchwały  proponowanej  na  sesję  Rady

Gminy i projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 10

Pani Sekretarz –  zapoznała, że zmieniła się ustawa o drogach publicznych w 2004 roku i należy

podjąć  proponowana  uchwałę.  Jest  to  wymóg.  Zapoznała  z  przepisami  dotyczącymi  podjęcia

uchwały.

Pan Przewodniczący Komisji  – poddał  pod głosowanie 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.

Na  7  członków  komisji  obecnych  na  sali  obrad  za  uchwałą  głosowało  7   członków  komisji.

Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt  ww. uchwały proponowanej  na sesję  Rady Gminy i

projekt stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11

Pan Wójt  – zapoznał,  że otrzymał  pismo z RCDRRiOW z Poświętnego, że  Pan Włodzimierz

Żbikowski zam. Ołdaki został wicemistrzem AGROLIGI 2004. Jest naszym mieszkańcem, radnym.

Zaproponował, aby przeznaczyć na nagrodę dla ww. 500 zł. 

Ustalono, że zostaną  przeznaczone środki  w kwocie 500 zł  na nagrodę  dla  Pana Włodzimierza

Żbikowskiego.

Poinformował, że Starosta Pułtuski wystąpił z prośba o środki na budowę szpitala w Pułtusku. Prosi

o zaplanowanie w budżecie po 20 zł od mieszkańca naszej gminy, co uczyni to ok. 88.000 zł. 
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Pan Mieczysław Skorupski – jego zdaniem szpital powiatu, a nie nasz.

Pan Wójt – zapytał, czy dołożymy do budowy szpitala?

Ustalono, że nie będziemy dokładać do budowy szpitala.

Pan Wójt  – zapytał, czy dołożymy do budowy dróg powiatowych położonych na terenie naszej

gminy. W roku 2004 dołożyliśmy  10% wartości do drogi Skaszewi – Borza Strumiany. Obecnie

chodzi o 12,5% wartości inwestycji, jak będzie dotacja z ZPORR.

Pan Janusz Konarzewski – jego zdaniem można będzie wtedy dofinansowywać jak będą w 100%

asfaltowane drogi gminne.

Pan Wójt – zapoznał, że od 1.12.2004 roku Pan Walaszek schodzi z nieruchomości. Wystąpił do

Klubu Radnych  „Samorządowego Porozumienia Rolników” o stanowisko w sprawie sprzedaży

nieruchomości. Nie ma odpowiedzi. Zapytał, co w tej sprawie robić? Musi zabezpieczyć ochronę.

Pan Mieczysław Skorupski – jego zdaniem powinien zająć stanowisko, jest gospodarzem.

Pan Witold Czapliński – zapytał, jak ta nieruchomość jest przejęta?

Paw Wójt – powiedział, że Pan Walaszek wydzierżawił od GS, a teraz przekazuje stan taki jaki

jest.

Pan  Mieczysław  Skorupski  –  uważał,  że  musi  zorganizować  pilnowanie  nieruchomości,  bo

zostanie wyniesione wszystko, co się da na złom.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie komisji.

Protokołowała:

Hanna Skorupska


