
P R O T O K Ó Ł Nr 1/06

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu Gminy Gzy

odbytego w GCI w Gzach w dniu 08 grudnia 2006 roku

pod przewodnictwem radnego Mariusza Mordwińskiego – Przewodniczącego Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji  wg listy obecności stanowiącej załącznik 

nr 1 do niniejszego protokołu.

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1.  Barbara Polańska          - Sekretarz Gminy

2.  Elżbieta Głowacka        - Skarbnik Gminy

3.  Zbigniew Kołodziejski   - Wójt Gminy

4.  Marianna Filipowicz     - Przewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – otworzył posiedzenie, powitał członków Komisji 

i zaproszonych gości. Przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

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

    podatku rolnego na obszarze gminy na 2007 rok.  

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

3. Omówienie zwolnień w podatku od nieruchomości.

4. Projekt uchwały w sprawie:  określenia stawek podatku od środków transportowych.

5. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2006 rok.

6. Projekt uchwały w sprawie: powierzenia Przewodniczącej Rady Gminy wykonania

    czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy.

7. Projekt uchwały w sprawie: zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców.

8. Sprawy bieżące gminy.

Poddał pod głosowania proponowany porządek obrad.

Na  5  członków Komisji  obecnych  na  sali  obrad,  za  przyjęciem proponowanego porządku 

głosowało 5 członków Komisji. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. pkt 1  

Skarbnik Gminy Elżbieta Głowacka – wyjaśniła,  że  w ustawie o podatku rolnym, Rada 

Gminy zgodnie z art. 6    ust. 3 jest uprawniona do obniżania ceny skupu 1q żyta  określonej 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
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Jeżeli Rada Gminy nie podejmie uchwały obniżającej cenę żyta wówczas organ wykonawczy - 

Wójt nalicza podatek rolny w wysokości 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego wg ceny średniej, 

która  została  ogłoszona  w Komunikacie  Prezesa  GUS.  Komunikat  ten został  ogłoszony w 

Monitorze Polskim  dnia 17.10.2006 r.. Cena, która będzie podstawą do naliczenia wysokości 

podatku rolnego wynosi 35,52 zł. za 1 q żyta.  Ze strony Pana Wójta jest propozycja obniżenia 

do kwoty 34,00 zł. za 1 q lub decytonę. W roku ubiegłym cena żyta nie była obniżana z uwagi 

na to, że była dosyć niska i wynosiła 27,88 zł. Zaznaczyła, że podatek rolny jest całkowicie 

dochodem gminy. W związku z tym, jeżeli  dojdzie do obniżenia wówczas jest to jak gdyby 

ubytek dla budżetu gminy. Skutkiem  przy obniżeniu ceny żyta przy wysokości 34,00 zł.  jest 

kwota 27.733 zł. W stosunku do roku ubiegłego jest to cena wyższa, ponieważ na rynku też 

kształtuje się wyżej. Średnia cena skupu żyta z ostatnich 3 kwartałów  bo tak jest naliczana, jest 

znacznie podwyższająca w porównaniem do  ubiegłego roku.

Członek  Komisji  Edward  Malicki -   zaproponował,  aby  do  obliczania  podatku  rolnego 

przyjąć  cenę 1 q żyta  w wysokości 33,00 zł.  Jego zdaniem,  pozostanie przy cenie 1q żyta w 

wysokości zaproponowanej przez Pana Wójta  w kwocie 34,00 zł. będzie za dużą różnicą w 

porównaniu  z  rokiem  poprzednim.  Uważa  jednak,  że  za  dużo  ceny  nie  można  obniżać, 

ponieważ  w roku 2007 cena żyta ogłoszona przez Prezesa GUS może być wyższa i rolnicy 

będą znowu niezadowoleni.  

Członek Komisji Marian Jakubaszek – był zdania, że jeśli obniży się cenę żyta, nie będzie 

pieniędzy na inwestycje.

Wójt Gminy Zbigniew Kołodziejski – zaznaczył, że jeśli przyjąć cenę z 34,00 zł na  33,00 zł 

za 1q żyta, to do budżetu gminy dodatkowo wpłynie mniej środków w wysokości 17.000 zł.

Przewodniczący  Komisji  M.  Mordwiński  –  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w 

sprawie:  obniżenia  ceny  żyta  przyjmowanej  jako  podstawę  obliczania  podatku  rolnego  na 

obszarze gminy na 2007 rok do kwoty 34,00 zł. 

Na 5  członków Komisji  obecnych na  sali  obrad za  przyjęciem w/w projektu  uchwały  nie 

głosował nikt.

Za obniżeniem ceny żyta 1q do kwoty 33,00 zł., na 5 członków Komisji obecnych na sali obrad 

głosowało 5 członków Komisji. 
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Komisja negatywnie zaopiniowała na sesję Rady Gminy projekt uchwały w sprawie: obniżenia 

ceny żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2007 

rok proponując cenę w wysokości 33,00 zł. za 1 decytonę lub 1q żyta. 

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

podatku  rolnego  na  obszarze  gminy  na  2007  rok  stanowi  załącznik  nr  2  do  niniejszego 

protokołu.

Ad. pkt 2

Skarbnik E. Głowacka –  poinformowała, że art. 5 ust. 1 mówi, że Rada Gminy w drodze 

uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. W związku z tym, że w naszej 

gminie podatki jak i podatki od nieruchomości  określane były co roku, ponieważ Minister 

Finansów co roku określa w swoim obwieszczeniu wysokość górnych stawek kwotowych w 

podatkach i opłatach lokalnych, Rada Gminy może podjąć uchwałę do wysokości jaka istnieje 

w Obwieszczeniu Min. Fin.  W uzasadnieniu projektu uchwały zostało dokładnie napisane jakie 

są stawki maksymalne, które są ogłoszone w w/w Obwieszczeniu, w jakiej wysokości były 

zatwierdzone w roku poprzednim i jaka jest propozycja w roku 2007, które są zamieszczone w 

projekcie  uchwały.  W  tym  roku  w  Obwieszczeniu  Min.  Fin.  średnio  stawki  zostały 

podwyższone o 0,93%.   Wójt proponuje podwyższyć stawkę w działalności gospodarczej   w 

stosunku do roku ubiegłego  średnio o 5% z gruntów, z budynków średnio o 2%, stawkę z 

budynków  zajętych  pod  działalność  gospodarczą  w  zakresie  obrotu  kwalifikowanym 

materiałem siewnym i budynków pozostałych – 0,9%. 

Przybył  członek Komisji Leon Pytel.

Pozostałe  stawki  utrzymać  na  poziomie  roku  ubiegłego.  Skarbnik  uważa,  że  członkowie 

Komisji zauważyli, że stawki te w stosunku do ogłoszonych przez Min. Fin. na terenie naszej 

gminy są bardzo niskie. Myśli, że podwyższenie nie będzie mocno uderzać w osoby, które płacą 

ten podatek.  Jeśli chodzi o podatek od nieruchomości od osób fizycznych, gmina ma dochody z 

tego tytułu. W tym roku – planowane jest 42.000 zł. i dochody te zostaną uzyskane. Natomiast 

podatkiem od osób prawnych – opodatkowanych jest 5 podmiotów. Wysokość podatku wynosi 

200.940 zł.  Zakłady te, głównie osoby prawne płacą podatek od budowli, dla których stawka 

wynosi 2% od wartości. 

Przewodniczący  Komisji  M.  Mordwiński  - poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w 

sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
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Na  6  członków  Komisji  obecnych  na  sali  obrad  za  pozytywnym  zaopiniowaniem 

proponowanego projektu uchwały głosowało 6 członków Komisji.

Komisja w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy zaopiniowała jednogłośnie, 

stanowi  załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 3 

Skarbnik  E. Głowacka – odnośnie zwolnień powiedziała, że na terenie gminy była określona 

stawka od budynków mieszkalnych. Natomiast w uchwale Rada Gminy zwalniała jednocześnie 

z  płatności,  z  opodatkowania  podatkiem  od  nieruchomości  z  budynków  mieszkalnych 

mieszkańców  gminy.  Podatkiem  od  nieruchomości  opodatkowane  były  tylko  budynki 

mieszkalne zajęte na działalność gospodarczą.  Chodzi tu głównie o sklepy. Są to też duże 

skutki.  Gmina  nie  posiada  szczegółowej  ewidencji  powierzchni  budynków  mieszkalnych, 

ponieważ nie były zbierane deklaracje.  Było próbowane, ale mieszkańcy nie chcieli składać 

deklaracji. Zwolnienie te  Pan Wójt proponuje utrzymać. Jeżeli  nie będą wprowadzone inne 

zwolnienia to uchwała, którą członkowie Komisji otrzymali z 2005 roku byłaby aktualna i nie 

potrzeba byłoby jej zmieniać. Uchwała weszła w życie od 01.01.2006 r. i by pozostała. Poza 

tym z podatku od  nieruchomości  na  terenie  naszej  gminy są  zwolnione  grunty i  budynki, 

budowle służące zabezpieczeniu przeciwpożarowemu. Chodzi to o strażnice Ochotniczej Straży 

Pożarnej.  Jednostki  OSP są  to  osoby  prawne,  które  są  jednostką  wyodrębnioną.  Niemniej 

jednak zadaniem gminy jest  jej  utrzymanie.  Jeśli  by nie było zwolnienia podatek płaciłaby 

gmina, a to nie ma sensu. Grunty, budowle i budynki służące bezpieczeństwu publicznemu – 

chodzi tu o Posterunek Policji w Świerczach Zespół Prewencji w Gzach. Powierzchnia jest 

niewielka  i  niewielki  skutek.  Grunty,  budynki  i  budowle  instytucji  kultury,  zakładów 

budżetowych  i  jednostek  budżetowych  -  są  to:  Biblioteka,  Dom  Pomocy  Społecznej  w 

Ołdakach. Budowle związane z zbiorowym zaopatrzeniem wsi w wodę – jest tu największy 

skutek zwolnienia i dotyczy zwolnienia z płacenia podatku od nieruchomości  przez Zakład 

Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie. W przypadku opodatkowania przeniesione 

zostałoby to w cenę wody. W związku z tym poprzednia Rada wychodziła z założenia,  że 

obciążenie znacznie podwyższyłoby cenę wody i obciążyłoby mieszkańców.  W związku z tym 

ZUW był  zwolniony.  Płaciłby podatek w wysokości  2% od wartości  budowli.  Są  to  duże 

inwestycje, które są  własnością gminy, a ZUW ma je w zarządzie. 



- 5 -

Jest to duży ubytek w dochodach gminy  - 103.964 zł.. W przypadku zwolnień skutkuje to na 

dochody budżetu gminy, ponieważ podatek od nieruchomości jest  w 100% dochodem gminy.

Wójt Z. Kołodziejski -  powiedział, że proponuje utrzymać zwolnienia. Jednak należy mieć 

świadomość, jak mówiła  Skarbnik, że są  to skutki finansowe. Jeśli chodzi o zwolnienia od 

mieszkań,  to  część  gmin  taki  podatek  płaci,   a  część  nie.  Stanowi  to  prawie  39.000  zł. 

Z podatku od nieruchomości zwolniona jest straż, Dom Pomocy Społecznej, Policja i ZUW w 

Mławie. Gdyby ZUW w Mławie nie był zwolniony z podatku od nieruchomości, podatek ten 

zostałby przeniesiony na cenę wody i za wodę rolnicy płaciliby drożej. Jeśli zwolnienia zostaną 

utrzymane na Komisji i sesji Rady Gminy to Uchwała Nr XXVII/146/05 Rady Gminy Gzy z 

dnia 08 grudnia 2005 roku jest bezterminowa  i nie będzie potrzeby podejmowania drugiej.  

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – poddał pod głosowanie zwolnienia w podatku od 

nieruchomości przyjęte Uchwałą Nr XXVII/146/05 Rady Gminy Gzy z dnia 08 grudnia 2005 

roku w sprawie : zwolnień w podatku od nieruchomości.

Na 6 członków Komisji  obecnych na sali  obrad za utrzymaniem zwolnień przyjętych w/w 

uchwałą głosowało 6 członków Komisji.

Komisja pozytywnie zaopiniowała zwolnienia w podatku od nieruchomości na 2007 rok na 

sesję Rady Gminy, przyjęte Uchwałą Nr XXVII/146/05 Rady Gminy Gzy z dnia 08 grudnia 

2005 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 

Projekt - Uchwała Nr XXVII/146/05 Rady Gminy Gzy z dnia 08 grudnia 2005 roku                w 

sprawie:  zwolnień  w  podatku  od  nieruchomości  stanowi  załącznik  nr  4  do  niniejszego 

protokołu.   

Ad. pkt 4

Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, że projekt ustawy został przygotowany, ponieważ 

jeszcze nie wiadomo, kiedy będzie zatwierdzona nowelizacja ustawy o podatkach o opłatach 

lokalnych,   a  tam jest  sprawa podatku  od  środków transportowych.  Chodzi  o  to,  że  będą 

zwolnione  od  płacenia  podatku  od  środków  transportowych  samochody  ciężarowe  o 

dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony.  Do tej pory były opodatkowane samochody powyżej 

3,5 t. do 5,5 t. włącznie. W związku z tym z tym projekt, który otrzymali członkowie Komisji 

jest jak gdyby przygotowany pod projekt nowej ustawy. 
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Z uwagi na to, że na stronie samorządowej ukazało się, że zwolnienie będzie obowiązywać 

dopiero od 01.01.2008 r., a w naszej gminie nie skutkuje to w budżecie, ponieważ w ewidencji 

nie ma takich pojazdów na terenie gminy, nie będzie żadnego ubytku  z tego tytułu zwolnień. Z 

uwagi na to, że sejm zatwierdza ustawę o podatkach, a to dotyczy zwolnień, które są korzyścią 

dla podatników i w niektórych gminach a  szczególnie w miastach  obliczają, że będą to bardzo 

duże ubytki w    dochodach, zwolnienie ma być wprowadzone w 2008 r. W związku z tym 

Skarbnik  zaproponowała  wycofanie  tego  projektu  z  zatwierdzenia  na  sesji  Rady  Gminy, 

ponieważ został tylko zmieniony w § 1, pkt 1 czyli dostosowany do projektu ustawy. Jeśli 

ustawa nie wejdzie w życie, taka uchwała byłaby uchylona. Powiedziała, że zwolnień nie ma, 

chyba żeby członkowie Komisji zaproponowali podwyższenie pozostałych stawek podatku od 

środków transportowych.  Wójt  stawek nie podwyższał, ponieważ dochód z tego tytułu jest 

bardzo niewielki. W tym roku uzyskaliśmy kwotę 6.200 zł. Podatników jest kilku. W związku z 

tym  zaproponowała,  aby  pozostawić  tą  uchwałę,  która  była  do  opodatkowania  w  roku 

ubiegłym, ponieważ jest  ważna,  została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego i nie przekracza górnych granic stawek, które były w Obwieszczeniu Min. Fin. 

Mając na uwadze to, że ustawa zwalniająca   nie wejdzie w życie od 01.01.2007 r. projekt 

uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych należy 

wycofać. 

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński–  poddał  pod głosowanie  propozycję  wycofania 

projektu  uchwały  w  sprawie:  określenia  wysokości  stawek   podatku  od  środków 

transportowych.

Na  6  członków  Komisji  obecnych  na  sali  obrad  za  wycofaniem  w/w  projektu  uchwały 

głosowało 6 członków Komisji.

Komisja  jednogłośnie  wycofała  projekt  uchwały  w sprawie:  określenia  stawek  podatku  od 

środków transportowych w związku z nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 

przyjmując stawki podatku zatwierdzone Uchwałą Nr XXVII/147/05 Rady Gminy Gzy z dnia 

08 grudnia 2005 roku w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych.

Projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

Skarbnik  E. Głowacka – odnośnie podatku od psów poinformowała, że sprawa była zawsze 

dyskutowana na sesji i Rada podejmowała taką uchwalę. 
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W tej chwili jest podjęta uchwała z roku ubiegłego. Psy są opodatkowane co trzeci z kolei. 

Natomiast  pierwsze  dwa   były  zwolnione.  Z  podatku  od  posiadania  psów byli  zwolnieni 

emeryci  i  renciści.  W związku  z  tym  z  tytułu  posiadania  psów  nie  było  dochodów.  W 

nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych również będzie zmiana. Zmiana będzie 

polegała na tym, że będzie tzw. opłata od posiadania psów i nie będzie obligatoryjna. Oznacza 

to, że  Rada może ale nie musi podejmować uchwały w tej sprawie. W związku z tym, jeżeli ta 

ustawa wejdzie od dnia 01.01.2007 r., automatycznie uchwała podjęta w 2005 r. wygasa z mocy 

prawa,  z  uwagi  na  to,  że  ustawa  jest  wyższą  rangą.  W  sprawie  tej  nie  ma  potrzeby 

podejmowania uchwały.

To samo jest z opłatą administracyjną. Od 01.01.2007 r. również wchodzą w życie przepisy 

zmieniające ustawę o opłacie skarbowej. Zostaną zlikwidowane opłaty administracyjne, które 

uchwałą podejmowała Rada Gminy np. w sprawie wyrysów z map dotyczących ze studium 

zagospodarowań  przestrzennych  Była  uchwała  w  sprawie  opłaty  ze  studium  opracowań. 

Wszystko  to  wejdzie  w opłatę  skarbową.  Uchwała  straci  moc  i  nie  ma również  potrzeby 

podejmowania tej uchwały. 

Ad. pkt 5 

Skarbnik E. Głowacka -  powiedziała, że gmina otrzymała z rezerw subwencji oświatowej 

dodatkowe środki z podziału rezerwy Budżetu Państwa. W części oświatowej  kwotę 10.503 zł. 

i subwencje ogólne z Budżetu Państwa 10.155 zł. W związku z tym razem  dochody zwiększyły 

się  o  kwotę  20.658  zł.  Dochody  budżetu  gminy  po  zmianach  wynoszą  –  8.246.920  zł. 

Natomiast po stronie wydatków jest propozycja zwiększenia i zmniejszenia planu jednocześnie 

w Pomocy Społecznej.  W Domu Pomocy Społecznej została umieszczona  mieszkanka naszej 

gminy, która potrzebuje stałej opieki.  W związku z tym, że dochody jej nie pozwalają na 100% 

pokrycie kosztów pobytu, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina musi zabezpieczyć 

środki na pozostałą kwotę.  Jest zatem  propozycja przeniesienia z jednego paragrafu na drugi 

tj. z zasiłków świadczeń społecznych na zakup usług pozostałych kwoty 2.474 zł. na odpłatność 

za pobyt w DPS. Pobyt mieszkanki w DPS będzie opłacany i w roku 2007 , ponieważ nie ma 

osób, które by świadczyły odpłatność na rzecz DPS. Następne zwiększenie to 4.000 zł.  dla 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach. Do budynku adoptowanego na Świetlicę i Bibliotekę 

zostanie przeniesiona Biblioteka. Biblioteka posiada dosyć spory zasób księgozbioru, jednak 

wyposażenie jest stare. 
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Część regałów jest  nowych,  kupionych wcześniej  ale jest  kilka drewnianych,  zniszczonych 

bardzo dawno zakupionych.      W związku z tym jest propozycja, aby wyposażenie  uzupełnić 

nowymi regałami oraz  nową ladą biblioteczną.  

Przewodniczący  Komisji  M.  Mordwiński –  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w 

sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2006 rok. 

Na  6  członków  Komisji  obecnych  na  sali  obrad  za  pozytywnym  zaopiniowaniem 

proponowanego projektu uchwały głosowało 6 osób

Komisja w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy zaopiniowała pozytywnie 

jednogłośnie i stanowi  załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 6

Sekretarz Gminy Barbara Polańska – wyjaśniła, że ustawa o pracownikach samorządowych 

mówi,  że   czynności  z  zakresu  prawa  pracy  w  stosunku  do  Pana  Wójta  wykonuje 

Przewodniczący  Rady  Gminy  z  wyłączeniem  ustalenia  wynagrodzenia,  które  ustala  Rada 

Gminy. Do czynności z zakresu prawa pracy należy: udzielanie urlopu, podpisywanie delegacji, 

limit kilometrów na wyjazdy związane z pracą na terenie gminy.

Przewodniczący  Komisji  M.  Mordwiński -   poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w 

sprawie: powierzenia Przewodniczącej Rady Gminy czynności w sprawach z zakresu prawa 

pracy w stosunku do Wójta Gminy.

Na  6  członków  Komisji  obecnych  na  sali  obrad  za  pozytywnym  zaopiniowaniem 

proponowanego projektu głosowało 5 członków Komisji, 1 członek Komisji wstrzymał się od 

głosu. 

Komisja w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy  zaopiniowała pozytywnie 

większością głosów członków Komisji i stanowi   załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 7

Wójt Z. Kołodziejski – powiedział, że po wyborach do rad i wójta przychodzi czas  wyborów 

do  organów  samorządu  wiejskiego  tj.  sołtysa  i  rady  sołeckiej.  W projekcie  uchwały  jest 

propozycja,  aby  wybory  do  organów  samorządu  mieszkańców   przeprowadzić  do  dnia 

27.02.2006  r.  Sołectw  jest  35,  ale  Pan  Wójt  uważa,  że  zebrania  można  w  ciągu  dnia 

przeprowadzić w kilku sołectwach. Chodzi o to,  aby wybory te odbyły się trochę wcześniej 

przed ratą podatku, aby nakazy mogli dostarczyć już wybrani sołtysi. 



- 9 -

Członek Komisji M. Jakubaszek  – zapytał, czy znaczy to , że pracownicy gminy nie  będą 

doręczać nakazów?  

Skarbnik  E.  Głowacka –  wyjaśniła,  że  w  tym  roku  sołtys  nie  mógł  doręczyć  nakazu 

płatniczego, ale przepis ten został uchylony i sołtysi będą mogli doręczać nakazy. 

Wójt Z. Kołodziejski – stwierdził, że w związku z wyborami należy opracować harmonogram 

zebrań. O terminie zebrania mieszkańcy danej wsi muszą wiedzieć wcześniej  na 7 dni i musi 

być kworum. Może się zdarzyć też tak, że nie wszystkie zebrania odbędą się w ustalonych 

terminach.

Sekretarz B. Polańska – wyjaśniła, że jeżeli nie będzie kworum mieszkańców a musi być 10% 

uprawnionych do głosowania, należy odczekać godzinę i po upływie godziny wybory mogą się 

odbyć bez względu na ilość osób.

Członek Komisji Leon Pytel – zapytał Pana Przewodniczącego Komisji, jaka cena żyta została 

zaproponowana  jako podstawa obliczania podatku rolnego na sesję Rady Gminy ?

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – odpowiedział, że Komisja zaproponowała cenę 1q 

żyta w wysokości 33,00 zł.       

Członek Komisji L. Pytel – powiedział, że jest temu przeciwny i zaproponował cenę 1q żyta w 

wysokości 32,00 zł. Posiada wskaźnik bonitacyjny gleb i wie jak się on przedstawia. Poza tym, 

kazał  zwrócić uwagę na suszę jaka była w tym roku.  Dodał,  że  są  gminy sąsiednie,  które 

utrzymują stawki wysokie jak np. gmina Gołymin do obliczania podatku przyjęła cenę 1 q żyta 

w wysokości 35,52 zł..  Podobnie może być w gminie Sońsk.  Gmina Pułtusk jeszcze w tej 

sprawie uchwały nie podjęła ale są informacje, że na sesji stanie kwota zbliżona do 30,00 zł. 

Gmina Winnica  przyjmie cenę prawdopodobnie 32,00 zł. W związku z tym uważa, że 32,00 zł. 

to i  tak 4 zł.  więcej ceny odnośnie 1q żyta.   Gmina jest  typowo rolnicza i  wydaje się,  że 

powinno pozostać 32,00 zł.. 

Wójt  Z.  Kołodziejski –  powiedział,  że  też  konsultował  się  z  Wójtami gmin.  Wczoraj  na 

posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego padała propozycja, aby 

do obliczania podatku rolnego została przyjęta cena 32,00 zł.,  dzisiaj jest propozycja 33,00 zł. 

Stwierdził,  że  wszystko rozstrzygnie się  na sesji.  Jego zdaniem, odnośnie bonitacji  gleb w 

wyniku suszy straty w plonach na glebach lepszych są dużo mniejsze niż na glebach słabszych. 

Ze  Skarbnik patrzyli pod kątem inwestycji. Dla rolnika wzrost ceny 1q żyta o 1 zł.  nie będzie 

miała znaczenia, ale dla gminy będą to  pieniądze.
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Skarbnik E. Głowacka– poinformowała, że przy cenie 1q żyta w wysokości 32,00 zł.            w 

budżecie  gminy  będzie  ubytek  w  wysokości  40.000  zł.   Gmina  zwalnia   w  podatku  od 

nieruchomości wodociągi, budynki mieszkalne, a to też jest dużo pieniędzy. Teraz się zwalnia, a 

przy  zatwierdzeniu  budżetu  radni  będą  chcieli  robić  wiele  rzeczy,  a  nie     ma pieniędzy. 

Zaznaczyła, że gmina „jedzie” na kredytach. Zadłużenie wynosi 30%. Pani Skarbnik uważa, że 

polityka w gminie jest   bardzo łagodna. Jest dużo  zwolnień, z których mieszkańcy naszej 

gminy korzystają.

Członek Komisji L. Pytel – był zdania, że w stosunku do roku ubiegłego nastąpił duży wzrost 

ceny 1q żyta przyjmowanej do podatku rolnego, bo o 7,64 zł.

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – podał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: 

zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców.  

Na 6  członków Komisji  obecnych na  sali  obrad za  pozytywnym zaopiniowaniem projektu 

uchwały głosowało 6 radnych.

Komisja w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy zaopiniowała pozytywnie  

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 8   

Skarbnik  E. Głowacka – dodała, że odnośnie skutków, które radni podejmują, skutkuje to w 

subwencji, ponieważ dochód jest liczony na mieszkańca gminy. Radom dano takie uprawnienia, 

ale to wszystko skutkuje na budżet gminy. Jaka jest sytuacja rolnika najlepiej wiedzą o tym 

ludzie „na dole”. Jej zdaniem, można byłoby podnieść do maksymalnej stawki, ale jest pytanie, 

czy podatki te spłyną do gminy? Dlatego Rada Gminy i Pan Wójt  nigdy nie występowali z taką 

propozycją, aby nie było możliwości wpłaty podatków. Zaznaczyła, że jeśli chodzi o płatność, 

to  płatności  zaległości  podatkowych   znacznie  się  poprawiła.  Ogólnie  mówiąc  obciążenie 

podatkowe nie jest aż tak wielkie jak inne opłaty. Z uwagi na to, że każdy ma konto w Banku i 

są dopłaty znacznie wzrosła realizacja tytułów wykonawczych. Być może wpływ na to  ma też 

obniżanie stawek podatkowych.

Sekretarz Barbara Polańska – odnośnie oświadczeń majątkowych powiedziała, że w terminie 

30 dni  od złożenia ślubowania tj.  do dnia 27.12.2006 r.  radni  zobowiązani  są do złożenia 

oświadczenia majątkowego. Nie złożenie oświadczenia w terminie skutkuje nie otrzymaniem 

po tym dniu diety. 
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Do  pierwszego  oświadczenia  majątkowego  radni  składają  oświadczenie  o  działalności 

gospodarczej  prowadzonej  przez  małżonka,  wstępnych,  zstępnych  i  rodzeństwo  jeżeli 

działalność prowadzona jest na terenie gminy. Oświadczenie majątkowe składa się w dwóch 

egzemplarzach do  Przewodniczącej Rady Gminy. Jeden egzemplarz przesyłany jest do Urzędu 

Skarbowego,  drugi  zostaje  w  aktach  Urzędu  Gminy.  Oświadczenia  radnych  analizuje 

Przewodnicząca Rady Gminy. Wynik analizy przedstawia na sesji Rady Gminy. Wójt Gminy, 

Przewodniczący  Rady  Gminy  oświadczenie  majątkowe  składa  do  Wojewody.  Drugie 

oświadczenie majątkowe radny gminy składa każdego roku w terminie do 30 kwietnia wg stanu 

na dzień 31 grudnia, później na 2 m-ce przed upływem kadencji.

Członek Komisji E. Malicki – postawił wniosek dotyczący modernizacji drogi w Porzowie. 

Poprosił, aby Pan Wójt przychylił się do wniosku.   

Wójt Z. Kołodziejski – odpowiedział, że sprawą tą zajmie się przy konstrukcji budżetu.

Przewodniczący Komisji M. Mordwiński – zapytał, jak jest z równiarką? Jego zdaniem jest 

dobra pogoda i przydałoby się ją puścić.

Wójt  Z.  Kołodziejski –  odpowiedział,  że  równiarka chodziła  6  i  7.12.2006 r.  Wczoraj  tj. 

7.12.2006 r.  i dzisiaj poszła na najgorsze odcinki dróg. 

                Wobec wyczerpania się porządku obrad  Przewodniczący zamknął posiedzenie 

Komisji.

Protokołowała:                                                                 Przewodniczył:

Zofia Pszczółkowska


