PROTOKÓŁ

Nr XI/2007

z Sesji Rady Gminy Rybno odbytej w dniu 13 listopada 2007 roku
w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Rybno pod przewodnictwem
Pana Mariana Ligmana – Przewodniczącego Rady Gminy.

Obrady rozpoczęto o godz. 1615 , zakończono o godz.1840 .
Stan osobowy Rady - 15 radnych

W obradach zgodnie z listą obecności uczestniczyło 14 radnych.
Radny nieobecny na sesji Pan Edward Wiśniewski usprawiedliwił swoją
nieobecność.

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:
1. Pan Edmund Ligman

- Wójt Gminy

2. Pan Mirosław Karbowski

- Sekretarz Gminy

Ad. pkt 1 i 2
Pan Marian Ligman – Przewodniczący Rady Gminy otworzył obrady XI
sesji Rady Gminy Rybno, powitał Panie i Panów Radnych oraz zaproszonych
gości. Stwierdził, że na stan 15 radnych w obradach bierze udział 14 radnych ,
co stanowi kworum Rady wymagane do prowadzenia prawomocnych obrad
i podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad. pkt 3
Porządek obrad XI sesji Rady Gminy Rybno.
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Ustalenie porządku obrad .
4. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy Rybno.
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5. Podjęcie uchwał w następujący sprawach:
1) ustalenia opłaty targowej,
2) ustalenia stawek, zasad poboru i terminu płatności opłaty od posiadanych
psów na terenie Gminy Rybno,
3) podatku od środków transportowych,
4) określenia na obszarze Gminy Rybno stawek podatku od nieruchomości,
5) obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2007 roku przyjmowanej jako podstawy naliczenia podatku
rolnego w 2008 roku na terenie Gminy Rybno oraz zarządzenia poboru
podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad.
Pan Marian Ligman – Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Pana
Wójta z pytaniem czy chciałby wnieść zmiany bądź poprawki do porządku obrad
jaki radni otrzymali w zawiadomieniach o zwołaniu sesji.
Pan Edmund Ligman Wójt Gminy nie zgłosił poprawek, ani zmian do porządku
obrad XI sesji jaki radni otrzymali w zawiadomieniu o zwołaniu sesji.

Ad. pkt. 4

Pan Marian Ligman – Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych
z pytaniem, czy są uwagi do sporządzonego protokołu z X sesji Rady Gminy.
Radni nie zgłosili uwag, ani poprawek do protokołu, Rada Gminy w głosowaniu
jawnym na ustawowy skład Rady 15 radnych w obecności 14 radnych ,
jednogłośnie 14 głosami „ za „ przyjęła protokół z X sesji Rady Gminy.

Ad. pkt 5
Rada Gminy przystąpiła do podejmowania uchwał.

1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej.

Pan Edmund Ligman Wójt Gminy wyjaśnił, że opłata targowa wpływa tylko
od inkasenta z targowiska w Rybnie, w porównaniu z opłatą jaka obowiązuje
w roku 2007 projekt uchwały zakłada zwiększenie opłaty targowej o 2 zł.
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Radny Pan Piotr Kamiński zapytał, czy jeśli ktoś handluje przy ulicy, czy na
innym miejscu również płaci opłatę targową.
Pan Wójt Gminy wyjaśnił, że opłata targowa jest pobierana tylko od
handlujących na gruntach gminnych, z terenu prywatnego na którym
prowadzony jest handel nie możemy pobierać opłaty, możemy obciążać
właścicieli nieruchomości, ale w to nie wchodzimy, są to rzadkie przypadki.
Więcej uwag i pytań do projektu uchwały radni nie zgłosili, w związku z czym
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję i zarządził głosowanie nad
projektem uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym na ustawowy skład Rady 15 radnych
w sesji brało udział 12 radnych , jednogłośnie 12 głosami „ za” podjęła
uchwałę w sprawie ustalenia opłaty targowej ( uchwała stanowi załącznik do
protokołu).

2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru i terminu płatności
opłaty od posiadanych psów na terenie Gminy Rybno.

Pan Wójt Gminy wyjaśnił, że ustawodawca zmienił w ustawie
o podatkach i opłatach lokalnych , podatek od posiadania psów, na opłatę od
posiadania psów. Został przygotowany projekt uchwały, stawka od 1 psa jest
proponowana w tej samej wysokości jak w roku bieżącym tj. 10,00 zł od każdego
psa .Opłata jest nieobowiązkowa , to Rada decyduje, czy taka opłata będzie
wprowadzona.
Ze strony radnych padały uwagi, że skoro wprowadzenie opłaty od posiadania psa
nie jest obowiązkowe , po co podejmować taką uchwałę.
Pan Wójt Gminy odpowiedział, że gdy był obowiązkowy podatek od posiadania
psów była to jakaś kontrola, kto ma psa, ile ich jest, można było sprawdzić czy
pies był szczepiony. Stawka za psa nie uległaby zwiększeniu i z tego powodu
wnioskuje o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru i terminu
płatności opłaty od posiadanych psów na terenie Gminy Rybno.
Sekretarz Gminy Pan Mirosław Karbowski potwierdził, że Rada Gminy może,
ale nie musi podjąć uchwały o opłacie od posiadanych psów, jest to decyzja
Rady, jeżeli uchwała zostanie podjęta , przepis będzie obowiązywał wszystkich
posiadaczy psów.
Radny Pan Piotr Kamiński stwierdził, że stawka od 1 psa nie uległaby zmianie
w porównaniu do roku bieżącego, a byłaby to też pewna kontrola czy psy są
szczepione wnioskuje o podjęcie tej uchwały.
Więcej uwag i pytań radni nie zgłosili, w związku z czy Przewodniczący Rady
Gminy powiedział, że podatek od posiadania psów do tego roku był
obowiązkowy, teraz ustawodawca wprowadził opłatę od posiadania psów, jest
propozycja podjęcia uchwały w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru i terminu
płatności opłaty od posiadanych psów na terenie Gminy Rybno, wysokość
opłaty jest proponowana w wysokości 10,00 zł , to jest na poziomie roku
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bieżącego, w związku z czym poddaje pod głosowanie Rady Gminy projekt
uchwały w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru i terminu płatności opłaty od
posiadanych psów na terenie Gminy Rybno.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym na ustawowy skład Rady
15 radnych w sesji brało udział 12 radnych , jednogłośnie 12 głosami „ za”
podjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru i terminu
płatności opłaty od posiadanych psów na terenie Gminy Rybno ( uchwała
stanowi załącznik do protokołu).
Po podjęciu uchwały na sesję przybyli spóźnieni radni Pan Andrzej Kornacki
i Pan Zbigniew Wierzbowski.

3. Projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.

Pan Wójt Gminy wyjaśnił, że stawki podatku od środków transportowych
proponuje się zwiększyć o 200 do 250 zł, nie są to stawki maksymalne określone
w Obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2008r. Rolnikom nie są naliczane podatki od
środków transportowych, chodzi o transport, jeżeli rolnik posiada przyczepę ,
musi być zarejestrowana do celów rolniczych w wydziale komunikacji , za nią
wtedy nie płaci podatku.
Radny Pan Józef Zalewski zapytał czy za samochód ciężarowy Star rolnik płaci
podatek, jeżeli używa go tylko dla własnych potrzeb.
Pan Wójt Gminy odpowiedział, że jeżeli właściciel pojazdu ma status rolnika
i jest podatnikiem podatku rolnego to nie płaci podatku od samochodu Star.
W związku z brakiem dalszych pytań i uwag ze strony radnych do projektu
uchwały Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję i zarządził głosowanie
nad projektem uchwały w sprawie podatków od środków transportowych.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym na ustawowy skład Rady
15 radnych w sesji brało udział 14 radnych , jednogłośnie 14 głosami „ za”
podjęła uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych ( uchwała
stanowi załącznik do protokołu).

4. Projekt uchwały w sprawie określenia na obszarze Gminy Rybno stawek
podatku od nieruchomości.

Radni nie zgłosili uwag, ani pytań do projektu uchwały w związku
z czym Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie określenia na obszarze Gminy Rybno stawek podatku od
nieruchomości.
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Rada Gminy w głosowaniu jawnym na ustawowy skład Rady
15 radnych w sesji brało udział 14 radnych , jednogłośnie 14 głosami „ za ”
podjęła uchwałę w sprawie określenia na obszarze Gminy Rybno stawek
podatku od nieruchomości ( uchwała stanowi załącznik do protokołu).

5. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2007 roku przyjmowanej jako podstawy
naliczenia podatku rolnego w 2008 roku na terenie Gminy Rybno oraz
zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa,
określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Pan Wójt Gminy wyjaśnił, że w ubiegłym roku cena 1 q żyta wynosiła
35, 52 zł, Rada Gminy obniżyła cenę 1 q żyta przyjmowaną jako podstawę
naliczenia podatku rolnego w roku 2007 do kwoty 32,00 zł, natomiast cena żyta
za okres pierwszych trzech miesięcy 2007 roku ustalona Komunikatem GUS
stanowiąca podstawę naliczenia podatku rolnego wynosi 58,29 zł , jest to stawka
wysoka w porównaniu do roku 2007. Jest z jego strony propozycja obniżenia tej
ceny do kwoty 45,00 zł, która byłaby podstawą naliczenia podatku rolnego
w 2008 roku.
Radny Pan Piotr Kamiński powiedział, że propozycja w projekcie uchwały
jego zdaniem jest zbyt wysoka to jest 40% więcej aniżeli w roku bieżącym, jego
osobiste zdanie to propozycja 40,00 zł za 1 q żyta, byłoby to 25 % zwyżki
w stosunku do roku bieżącego.
Radny Pan Andrzej Kornacki stwierdził, że w gospodarstwach rolnych są coraz
niższe dochody, są wprawdzie dopłaty, ale tych dopłat efektów nie widać,
propozycja radnego Pana Kamińskiego obniżenia ceny żyta do kwoty 40, 00 zł
jest w miarę rozsądna.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że w ubiegłych latach ceny żyta były
dość niskie, w bieżącym roku jest mało zebranego zboża, ze względu na suszę
i stąd cena żyta jest wysoka, cena trzody jest niska i dochody w gospodarstwach
rolnych nie są wysokie.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Gurgielewicz powiedział, że cena
żyta zaproponowana przez Pana Wójta jest dużo niższa niż maksymalna
ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS, w podatku od nieruchomości stawki są
prawie zbliżone do maksymalnych , w przypadku stawki podatku rolnego cena
żyta została znacznie obniżona z 58,29 zł za 1 q do 45,00 zł w projekcie uchwały.
Zdaniem niektórych radnych dla rolnika podatek rolny nie jest zbyt dużym
obciążeniem przy klasie gruntów jaka jest na terenie gminy, gdyż podatek jest
naliczany od ha przeliczeniowego , poparł propozycję obniżenia ceny do
wysokości 45,00 zł określoną w projekcie uchwały.
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Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie
Rady wniosek radnego Pana Piotra Kamińskiego w sprawie obniżenia ceny
skupu 1 q żyta z 58,29 zł do kwoty 40,00 zł za 1 q przyjmowanej jako podstawy
naliczenia podatku rolnego w 2008 roku.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 8 głosami „ za ” przy „0 przeciw ”
i 6 „ wstrzymujących się ” przyjęła wniosek radnego w sprawie obniżenia ceny
skupu 1 q żyta z 58,29 zł do kwoty 40,00 zł za 1 q przyjmowanej jako podstawy
naliczenia podatku rolnego w 2008 roku.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10 minutowa przerwę do 1745.
Po wznowieniu obrad wywiązała się dyskusja na temat sytuacji materialnej
rolników, niskiej ceny skupu trzody chlewnej, wysokości podatku rolnego z 1 ha
przeliczeniowego przy cenie żyta 40 zł za 1 q, radni wskazywali na
nieopłacalność chowu trzody chlewnej. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący
Rady Gminy poddał pod głosowanie Rady projekt uchwały w sprawie
sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2007 roku przyjmowanej jako podstawy naliczenia podatku rolnego
w 2008 roku na terenie Gminy Rybno oraz zarządzenia poboru podatku rolnego
od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za
inkaso wraz z wcześniej przyjętym przez Radę Gminy wnioskiem.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym na ustawowy skład Rady
15 radnych w sesji brało udział 14 radnych , jednogłośnie 14 głosami „ za ”
podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2007 roku przyjmowanej jako podstawy
naliczenia podatku rolnego w 2008 roku na terenie Gminy Rybno oraz
zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa,
określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso ( uchwała stanowi załącznik
do protokołu).

Ad. pkt. 8

Wolne wnioski i zapytania

Radny Pan Piotr Kamiński powiedział, że sołtysi mają dużo pracy w
sołectwie, dlatego wnioskuje o rozważenie możliwości podniesienia im ryczałtu,
ponadto coraz mniej jest chętnych kandydatów przy wyborze na sołtysa, gdy były
wybory sołtysów na kolejną kadencję.
Podniósł również sprawę wysokości diet dla radnych, orientuje się jakie diety
mają radni sąsiednich gmin i okazuje się, że my mamy najniższe diety , nie
proponuje wielkości podwyższenia diety, ale poddaje swój wniosek pod
dyskusję radnych.
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Radny Pan Zbigniew Wierzbowski zgłosil wniosek o zorganizowanie
posiedzenia wyjazdowego Komisji Zdrowia, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa
i Spraw Socjalnych w Szkole Podstawowej w Żabinach.
Szkoła wymaga remontu , zakupu mebli, są uwagi SANEPID-u, Komisja
chciałaby się temu bliżej przyjrzeć.
Radny Pan Eugeniusz Wierzbicki potwierdził potrzebę remontu szkoły ,
wykonania ogrodzenia.
Pan Wójt Gminy wyjaśnił, że trzeba będzie wyegzekwować środki , pracownicy
zatrudnieni w ramach robót publicznych kończą prace remontowe w Szkole
Podstawowej w Koszelewach i przejdą do Szkoły w Żabinach. To Komisja
decyduje, na jaki temat odbywa posiedzenia i w jakim terminie.
Radny Pan Eugeniusz Wierzbicki powiedział, że należałoby zgłosić sprawę
usunięcia drzewa do Zarządu Dróg Wojewódzkich, droga się zwężyła w związku
z wybudowaniem chodnika. Wnioskował o podniesienie dwóch wjazdów na
posesje, mieszkańców wsi Żabiny, gdyż woda z ulicy dostaje się na posesje i do
garażu.
Pan Wójt Gminy wyjaśnił, że w przyszłym roku planowane jest położenie
chodnikach na dalszych odcinkach przy drodze wojewódzkiej w Żabinach,
Inspektor Jerzy Chmielewski sprawdzi jaka jest możliwość zabezpieczenia, by
woda nie wchodziła na posesje.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Gurgielewicz zgłosił wniosek
o ustawienie barierek pomiędzy Tuczkami, a Rybnem po lewej stronie jadąc
z Tuczek przy torach, jest duży rów, kilka metrów w dół.
Pan Wójt Gminy poinformował Radę, że w sobotę będzie uroczyste obchodzenie
85 rocznica powstanie OSP w Koszelewach , jest to najstarsza straż w gminie
zaprasza radnych do udziału w tej uroczystości , jednostki te co mają sztandar
będą brały udział w tej uroczystości, jak również delegacje z każdej straży, radni
również otrzymali zaproszenie i zaprasza ich do udziału w tych uroczystościach.
Radny Pan Zbigniew Wierzbowski poinformował Radę Gminy o sytuacji jaka
panuje w OSP w Hartowcu, jego zdaniem i nie tylko źle się dzieje w straży.
Pan Wójt Gminy powiedział, że jest Zarząd , Komisja Rewizyjna i sprawy
powinni wyjaśnić i rozwiązać we własnym gronie. Na zawody strażackie
Hartowiec nie przyjechał, ale do działaczy OSP w Hartowcu w udzielaniu
pomocy przy zagrożeniach jako Wójt nie ma zastrzeżeń.
Radni w dyskusji jaka powstała w temacie OSP w Hartowcu proponowali zwołać
walne zebranie OSP w Hartowcu i zmienić władze .
Więcej uwagi i pytań radni w tym punkcie nie zgłosili.

7

Ad. pkt. 9

Po wyczerpaniu porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy
Pan Marian Ligman podziękował wszystkim uczestnikom sesji za udział
i zamknął obrady XI sesji Rady Gminy Rybno.

Protokołowała
Janina Czubkowska

Przewodniczący Rady Gminy
Marian Ligman
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