
PROTOKÓŁ e11/2011
z XII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

w dniu 8 listopada 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej
pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy Jolanty Grochowskiej

Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz. 1300.

Stan radnych - 15
Uczestniczyło — 15

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

Stanisław Wieteska — Wójt Gminy
Małgorzata Kołakowska — Z-ca Wójta Gminy
Beata Golasińska — Sekretarz Gminy
Ewa Wójcik — Skarbnik Gminy
Ewa Zórawska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Zofia Pikus — Dyrektor GOK
Halina Larenta — Kierownik GBP
Grzegorz Kuczyński — radny powiatu
L.eśnikMarek — Posterunek Policji w Opinogórze Górnej

10.Jerzy Niedziałkowski— Bank Spółdzielczy
1 l. Ireneusz Różalski— NZOZ „IROMED”
12.Pikus Marian — Izby Rolnicze
13.Ruszczyński Jacek — Izby Rolnicze
14.Sołtysi wg listy obecności - 39

NOFF—19999319?

Pkt.].

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska powitała radnych,
Wójta Gminy i pracowników Urzędu Gminy oraz zaproszonych gości.
Stwierdziła kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał oraz
przeczytała porządek obrad Rady Gminy. Porządek sesji przewidywał:

]. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy.
3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące

uchwał sesyjnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej

podstawę do naliczenia podatku rolnego
5. Podjęcie uchwały w Sprawie określenia wysokości stawek podatku od

nieruchomości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.



7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych

8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od środków
transportowych

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i
deklaracji podatkowych.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Opinogóra Górna na rok 2011.

] 1.Wolne wnioski i zapytania.
12.Sprawy bieżące.
13 .Zamknięcie obrad.

Ad.pkt.2.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała,
że protokół z XI Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany i radni
mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Robert Goździewski przedstawił
wniosek o przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy z dnia 14 października
2011 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie wniosku.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z XI Sesji Rady Gminy
Opinogóra Górna.

Ad.pkt.3.

Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące
uchwał sesyjnych — nie zgłoszono

Ad.pkt.4.

Zastępca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że cena żyta
do celów naliczenia podatku rolnego na 2012 r. ogłoszona w Komunikacie
Prezesa GUS jest to średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2011 roku i wynosi 74,18 zł za 1 q. Cena żyta była przedmiotem
obrad na posiedzeniach komisji. Po przeanalizowaniu różnych propozycji na
posiedzeniach komisji radni zaproponowali obniżkę ceny żyta do naliczenia
podatku rolnego o 14 zł i ustalili cenę 60,00 zł. Proszę więc 0 wypowiedzi na
powyższy temat.



Radna Anna Koral zaproponowała, aby jeszcze więcej obniżyć cenę żyta
do naliczenia podatku rolnego. Jesteśmy jedną z pierwszych gmin, która ustala
cenę żyta, w sąsiednich gminach rozważane ceny są niższe np. Sońsk- 47 zł,
Ciechanów -58 zł, Gołymin — 55 zł, Grudusk — 64 zł, Regimin 55-60 zł. Gmina
Krasne uchwaliła cenę żyta w wysokości 60 zł, ale ta gmina ma dopłaty z
„ONW”. Średnio cena wynosi 56 zł za 1 q. W związku z powyższym uważam,
że proponowana w naszej gminie cena w kwocie 60 zł, jest za wysoka. Należy
jeszcze raz się zastanowić przed podjęciem decyzji, ponieważ małe
gospodarstwa mogą nie podołać wszystkim opłatom i ich właściciele mogą
przyjść po zasiłki do opieki Społecznej. Remontowane świetlice chleba nie
dadzą naszym mieszkańcom. Proponuję przyjąć cenę żyta do naliczenia podatku
rolnego w kwocie 56,00 zł.

Radny Stanisław Leszczyński stwierdził, że zaległości podatkowe w
naszej gminie są spore i jeżeli przyjmiemy stawkę wysoką, to można się
spodziewać, że zwiększymy zaległości w płaceniu podatku.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że zaległości w podatku to
zaległości nakładające się z lat ubiegłych i z roku na rok są to zaległości tych
samych osób. Nie ma więc wielkiego Wpływu podwyżka czy obniżka ceny żyta
do naliczenia podatku rolnego, ponieważ ci, którzy płacili to płacą i będą płacić
na bieżąco. Ponadto podatki muszą być racjonalne do wydatków. Podatek rolny
w naszej gminie spływa w 95%.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że każdy chce płacić jak
najmniejsze podatki. W naszej gminie nie mamy usług, nie mamy przemysłu i
dochody głównie pochodzą z podatku rolnego. W przytoczonych gminach jak
Regimin czy Ojrzeń jest niska klasa gruntów i te gminy dostają duże dotacje,
więc nie zależy tym gminom na podwyższonym podatku rolnym. Uważam, że
dobrze jest, że ustalamy podatki przed projektem budżetu gminy, ponieważ
znając dochody, będziemy mogli zaplanować inwestycje.

Radny Andrzej Konwerski i radna Halina Rzeczkowska zaproponowali
przerwe lO-minutową, na odbycie spotkania Przewodniczących Rady Gminy i
Przewodniczących Komisji celem przedyskutowania proponowanej ceny żyta
do naliczenia podatku rolnego.

Przerwa lO-minutowa w obradach sesji.

Po przerwie radny Andrzej Konwerski Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa zaproponował przyjęcie ceny
żyta do celów naliczenia podatku rolnego w kwocie 58 zł za 1 q.



Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska przedstawiła projekt uchwały
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia
podatku rolnego.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała uchwałę pod
głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego.

Ad.pkt.5.

Z-ca Wójta Małgorzata Kołakowska przedstawiła proponowane stawki
podatku od nieruchomości na 2012 rok, które były szczegółowo analizowane na
posiedzeniach komisji.

Radny Stanisław Leszczyński stwierdził, że w gminie Opinogóra Górna
jest wysoka wycena gruntów i trudno znaleźć dzierżawcę. Przykładowo podał
wartość opłat stałych jakie poniesie Gminna Spółdzielnia „SCH” po
podwyżkach tj. za wieczyste użytkowanie za 1 ha gruntu wyniesie ok. 8,5 tys. zł
plus za działalność na tym gruncie ok. 7 tys. zł co stanowi ok. 15 tys. zł na rok.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że zgodnie z zaleceniami
ostatniej kontroli 2 R10 została zlecona wycena rzeczoznawcy wartości gruntów
będących w użytkowaniu wieczystym, która nie była uaktualniana od 2009 r.
Gdybyśmy aktualizowali wycenę każdego roku, na pewno użytkownicy
płaciliby zdecydowanie więcej. Użytkownik wieczysty zgodnie z przepisami
może się odwołać od zaproponowanej stawki.

Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska przedstawiła projekt uchwały
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała uchwałę pod
głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, większością głosów ( 14 za, ] wstrzymujący) przyjęła
Uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości



Ad.pkt.6.

Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że jest propozycja
zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części służących
działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej wraz z gruntami związanymi z
tymi budynkami, oraz budynków lub ich części służących zabezpieczeniu
przeciwpożarowemu wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami. Następnie
Z—ca Wójta Gminy przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie
przyjęcie uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zwolnień od podatku
od nieruchomości.

Ad.pkt.7.

Z—ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że stawki podatku
od środków transportowych również były szczegółowo analizowane
na posiedzeniach komisji i jest propozycja, aby średnio podnieść stawki na
2012 r. o 30% w stosunku do roku 2011. Jednak w trakcie przerwy radni
zmienili propozycję

Radny Stanisław Leszczyński poinformował, że radni ustalili stawki
podatku od środków transportowych w wysokości 60% wytycznych
Ministerstwa Finansów.

Z—ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska przedstawiła stosowny
projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła pod
głosowanie przyjęcie uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Ad.pkt.8.

Z-ca Wójta Gminy Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że jest
prepozycja zwolnienia od podatku od środków transportowych autobusów
wykorzystywanych do dowożenia dzieci i młodzieży szkolnej do szkół oraz



samochodów służących ochronie przeciożarowej. Następnie Z-ca Wójta
Gminy przedstawiła stosowny projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła pod
głosowanie przyjęcie uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zwolnień
od podatku od środków transportowych.
Ad.pkt.9.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła i przedstawiła projekt uchwały
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła pod
głosowanie przyjęcie uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Ad.gkt.10.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że proponowane zmiany dotyczą
przesunięcia środków w ramach działu 921- Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 0 3.000 zł. Nie mają one Wpływu na wynik budżetu. Zwiększamy
plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze Górnej na zadanie
inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń po byłym składzie opału na potrzeby
GOK”, gdzie powstało nowe zaplecze dla realizacji zadań instytucji kultury.
Niezbędne jest wyposażenie tego zaplecza w lodówkę i verticale, które nie były
przewidziane w pierwszym planie dotacji. Następnie Skarbnik Gminy
przedstawiła stosowny projekt uchwały

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła pod
głosowanie przyjęcie uchwały.

Rada Gminy W głosowaniu jawnym na stan 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 201 1.

Ad.]gktJ ].

Wolne wnioski i zapytania — nie zgłoszono



Ad.nkt.12.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:

. trwa naprawa dachu i rynien na budynku Ośrodka Zdrowia w Opinogórze
Górnej oraz w szkołach w Opinogórze Górnej i Kołaczkowie,

' r02poczęła się budowa sieci wodociągowej we Władysławowie,
. Urząd Gminy nie będzie zatrudniał osób w powstającym centrum

handlowym we Władysławowie, jest to prywatna sprawa firm, które będą
tam prowadziły działalność,

. wystosowaliśmy kolejne pismo do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
z prośbą o sprzedaż jeszcze w tym roku 700 ton szlaki oraz 0 3.000 ton
w roku przyszłym. Odpowiedź otrzymaliśmy, że szlaki brakuje ponieważ
została wyczerpana, więc trzeb będzie szukać gdzie indziej.

Sołtys Stanisław Kuczyński poprosił o interwencję do Pana Piętki, który nie
wywiązuje się z obietnic przywozu gruzu na remonty dróg gminnych.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że bedzie interweniował do Pana
Piętki w sprawie dowozu gruzu na remonty dróg

Ad.nkt.l3.

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodnicząca Rady Gminy
Jolanta Grochowska zamknęła obrady XII Sesji Rady Gminy.

Protokfółowała: Przewodniczący Rady Gmin
(JI # aj '

, /'h.. [„1' LL
.L"Elżbióta Borowska

Jolantę ,” Fbchowska


	141653
	141725
	141754
	141823
	141853
	141922
	141951

