Protokół Nr XVIII/07
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 28 listopada 2007 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
Działdowo pod przewodnictwem Mirosława Zielińskiego – Przewodniczącego
Rady Gminy.
Sesja trwała w godzinach 1010 – 1150
Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w sesji zgodnie z załączoną listą obecności
uczestniczyło 14 radnych – lista obecności stanowi załącznik

do niniejszego

protokołu.
Spoza Rady w sesji udział wzięli:
Paweł Cieśliński

- Wójt

Jan Świniarski

- Sekretarz

Beata Antoszewska

- Skarbnik

Grzegorz Małachowski

- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami,
i Ochrony Środowiska,

Mieczysława Skała

- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Bogumiła Stachowiak

- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Sołtysi z terenu gminy oraz przedstawiciel prasy lokalnej.
Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy powitał uczestników i na podstawie listy obecności
stwierdził prawomocność obrad.
Ad. pkt 2
Przewodniczący M. Zieliński przypomniał porządek sesji:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XVII Sesji Rady Gminy.
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4. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany w budżecie Gminy
Działdowo na 2007 r.
7. Podjęcie

uchwały

Rady

Gminy

w

sprawie

udzielenia

Powiatowi

Działdowskiemu pomocy finansowej.
8. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie określenia stawek podatku
od nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego.
10. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie podatku od środków transportowych.
11. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie opłaty targowej.
12. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie opłaty od posiadania psów.
13. Podjęcie

uchwały

Rady

Gminy

w

sprawie

zwolnień

w

podatku

od nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie trybu i szczegółowych warunków
zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano
produkcji rolnej.
15. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wzorów formularzy
informacji i deklaracji podatkowych.
16. Podjęcie

uchwały

Rady

Gminy

w

sprawie

udzielenia

Powiatowi

Działdowskiemu pomocy finansowej.
17. Sprawy bieżące.
18. Zamknięcie obrad;
po czym Rada przystąpiła do jego realizacji.
Ad. pkt 3
Protokół XVII sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.
Ad. pkt 4
Wójt P. Cieśliński złożył informację ze swojej działalności z uwzględnieniem
wydanych zarządzeń i wykonanych uchwał Rady Gminy w okresie międzysesyjnym,
tj. od 30 października do 28 listopada 2007 r. – informacja stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
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Ponadto poinformował, że zakończono zebrania wiejskie oraz, że po nowym roku
przedstawi wnioski wynikające bezpośrednio od mieszkańców.
Ad. pkt 5
Nie było wniosków i zapytań.
Ad. pkt 6
Zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2007 rok szczegółowo omówiła Skarbnik
B. Antoszewska.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XVII/116/07
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2007 r.
Ad. pkt 7
B. Antoszewska poinformowała, że pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego
zostanie udzielona w kwocie 2.210 na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Działdowie.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XVIII/117/07
w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy finansowej.
Ad. pkt 8
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XVIII/118/07
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
przyjmując stawki podatku, ustalone na posiedzeniach Komisji Stałych Rady Gminy.
Ad pkt 9
Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy: Józef Gorczyca, Jacek Szudrewicz,
Krzysztof Niewidziała, przedstawili stawki, jakie zostały ustalone na posiedzeniu
Komisji:
- Rolnej, Ochrony Przeciwpożarowej, Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska – 42 zł;
- Gospodarki, Budżetu i Finansów – 42 zł;
- Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury– 42 zł.
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Wójt P. Cieśliński powiedział, że ustalona stawka podatku może wydawać się
wysoka, jednak w stosunku do propozycji Ministra Finansów stawka ta została
obniżona. W związku z tym subwencja, jaką otrzyma gmina z MF będzie o 800 tys. zł
mniejsza.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XVIII/119/07
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Ad. pkt 10
Skarbnik B. Antoszewska przedstawiła stawki podatku, które zostały ustalone przez
Komisje Stałe. Innych propozycji nie było.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ Nr XVIII/120/07
w sprawie podatku od środków transportowych.
W tym punkcie:
Rada ustaliła, że obowiązującą stawką podatku leśnego będzie stawka podana przez
Główny Urząd Statystyczny, tj.: 147,28 zł (za 1m3 drewna).
Ad. pkt 11
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XVIII/121/07
w sprawie w sprawie opłaty targowej
określając dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Działdowo
w następujących wysokościach:
- za handel z koszyka - 10 zł;
- za handel ze stoiska - 12 zł;
- za handel z samochodu osobowego i dostawczego o ładowności do 1 tony - 15 zł;
- za handel z samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 1 tony - 30 zł.

Ad. pkt 12
Skarbnik B. Antoszewska poinformowała, że w ustawie o podatkach i opłatach
lokalnych ustawodawca określił, że organ podatkowy może, ale nie musi ustalać

4

opłaty od posiadania psów na 2008 rok.
W związku z tym Rada jednogłośnie podjęła decyzję o nie podejmowaniu takiej
uchwały.
Ad. pkt 13
Skarbnik B. Antoszewska poinformowała, że uchwała dotyczy zwolnień w podatku
od

gminnych

nieruchomości:

związanych

z

oczyszczalnią

ścieków;

wykorzystywanych do ochrony przeciwpożarowej; zajętych na potrzeby działalności
kulturalne mieszkańców gminy; zajętych na potrzeby organizacji zawodowych,
organizacji społecznych, w tym stowarzyszeń, na prowadzenia działalności
statutowej.
Skarbnik dodała, że powyższe zwolnienia nie obejmują budynków i gruntów
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XVIII/122/07
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Ad. pkt 14
Skarbnik B. Antoszewska wyjaśniła tryb i szczegółowe warunki zwolnień
od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej,
po czym Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XVIII/123/07
w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego
użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
Ad. pkt 15
Omawiając projekt uchwały Skarbnik B. Antoszewska poinformowała, że określa
ona wzory deklaracji: na podatek od nieruchomości przeznaczony dla osób
prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie posiadających osobowości
prawnej;

na

podatek

rolny

przeznaczony

dla

osób

prawnych,

jednostek

organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej; na podatek leśny
przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych spółek nie mających
osobowości prawnej oraz wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości,
rolnego, leśnego przeznaczony dla osób fizycznych.
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Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XVIII/124/07
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Ad. pkt 16
B. Antoszewska wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy wspólnej realizacji inwestycji
polegającej na przebudowie drogi powiatowej Myślęta – Turza Wielka. Pomoc
finansowa dla Powiatu zostanie udzielona w kwocie 180.000 zł.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XVIII/125/07
w sprawie udzielenia Powiatowi Dziadowskiemu pomocy finansowej.
Ad. pkt 17
W tym punkcie:
Sołtys E. Walewacz zgłosiła wniosek o montaż słupa ogłoszeniowego oraz
przypomniała o zakupie kolczykownicy dla bydła.
Wójt P. Cieśliński odpowiadając, powiedział, żeby wnioski składali również inni
sołtysi nie posiadający kolczykownic, które w najbliższym czasie będą do
zrealizowania.
Słupy ogłoszeniowe są dosyć drogie i jeśli decyzja o zakupie by zapadła, to
musiałaby dotyczyć wszystkich miejscowości z terenu gminy. Realizacja tego
wniosku kosztowałaby gminę ok. 80.000 zł.
Następnie Wójt przedstawił dochody i wydatki za 10 m-cy 2007 roku.
Ad. pkt 18
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący M. Zieliński o godz. 1150
zamknął XVIII sesję Rady Gminy.

Protokołowała:
Maria Michalak
/inspektor/

Przewodniczył:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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