
P R O T O K Ó Ł  NR III/2010

z posiedzenia III sesji Rady Miejskiej w Gostyninie odbytego w dniu
 10 grudnia 2010 roku.

Stan Rady - 15
Obecni – 14

Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o godzinie 1255.

D o  p u n k t u 1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak – powitała przybyłych na obrady 
III  sesji  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  tj.  pana  Włodzimierza  Śniecikowskiego  Burmistrza 
Miasta,  panią  Jadwigę  Kaczor  Wiceburmistrza,  panią  Wiesławę  Pilichowicz  Asystenta 
Burmistrza  ds.  Finansowych,  panią  Katzrzynę  Majzner  Radcę  Prawnego  Urzędu  Miasta, 
pracowników Urzędu, wszystkich radnych, przedstawicieli prasy, telewizji.
 

D o  p u n k t u  2

Uchwalenie zmian w porządku obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  – Odczytała  proponowany 
porządek posiedzenia.

Burmistrz Miasta – poprosił o wprowadzenie do porządku obrad dwóch uchwał tj. ,,uchwałę 
zmieniającą  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  wzoru  formularzy  deklaracji  i  informacji 
podatkowych” oraz ,,Rezolucji w sprawie wyrażenia stanowiska odnośnie zwolnień w podatku 
od  nieruchomości  budynków  mieszkalnych  jednorodzinnych  ogrzewanych  wyłącznie  przez 
instalację olejową, gazową, elektryczną lub przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej”.

Za wprowadzeniem dwóch uchwał do porządku głosowało 14 radnych –  jednogłośnie.  

Za porządkiem posiedzenia głosowano następująco:

               za – 14                             przeciw – 0                               wstrzymało się -  0

Porządek przyjęto



Porządek posiedzenia 
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2010 rok. 
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  rocznych  stawek  podatku  od 

nieruchomości na 2011 rok.
7. Podjecie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok.
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków 

transportowych w roku 2011.
9. Przyjecie informacji dotyczącej wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
10. Przyjęcie informacji dotyczącej wymiaru podatku leśnego na 2011 rok. 
11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  157/XXVI/08  Rady  Miejskiej  w 

Gostyninie z dnia 30 października 2008 roku w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla 
członków OSP w Gostyninie. 

12. Podjecie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji 
i informacji podatkowych.

13. Podjecie  Rezolucji w sprawie wyrażenia stanowiska odnośnie zwolnień w podatku od 
nieruchomości budynków mieszkalnych jednorodzinnych ogrzewanych wyłącznie przez 
instalację  olejową,  gazową,  elektryczną  lub  przyłączonych  do  miejskiej  sieci 
ciepłowniczej.

14. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad.

D o  p u n k t u  3

Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

Burmistrz Miasta –  Odczytał  sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Gostynina za 
okres od 28 października 2010 roku do 9 grudnia 2010 roku –  materiał na piśmie stanowi  
załącznik do protokołu.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  – zapytała  czy  są  pytania 
odnośnie sprawozdania?

Radny Paweł Kalinowski – zapytał jaki jest poniesiony koszt za odśnieżanie miasta. 

Burmistrz Miasta – poinformował, że jest to około 200 tysięcy złoty, ale trzeba pamiętać o 
tym, że nie wszystkimi drogami w mieście zarządza miasto. Są przecież na terenie miasta drogi 
krajowe,  powiatowe,  wojewódzkie,  osiedlowe,  wewnętrzne  gdzie  właścicielami  są  osoby 
prywatne, ale pomoc ze strony miasta  jest dla wszystkich. 



D o  p u n k t u  4

Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska - Szymczak –  odczytała interpelacje radnej 
Małgorzaty Kostun – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu. 

Radna Lidia Pawikowska – zapytała o termin otwarcia lodowiska.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Korajczyk – Szyperska – zwróciła uwagę 
na śliskie schody na wejściu na basen oraz halę sportową.

Radny Andrzej Reder – zapytał o możliwość rozbudowy parkingu przy bloku MTBS – u przy 
ul.  3 – go Maja. 

D o  p u n k t u  5

Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2010 rok. 

Skarbnik Miejski  Bożena Sokołowska –  w przedstawionym projekcie uchwały w sprawie 
zmiany uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na 2010 rok proponuje się zwiększyć dochody 
budżetu ogółem o łączną kwotę 7.420 zł., zwiększając o tę kwotę dochody bieżące oraz wydatki 
budżetu proponuje się zwiększyć o kwotę 7.420 zł. również zwiększając o tę kwotę wydatki 
bieżące.  Dochody bieżące  budżetu  zwiększa  się  o  środki  pierwszej  transzy  dotacji  celowej 
przyznanej  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  kwocie  7.420  zł.  i  o  tę  kwotę 
zwiększamy plan wydatków bieżących w rozdziale Gimnazja z przeznaczeniem na pokrycie 
kosztów  dodatkowych  zajęć  pozalekcyjnych  związanych  z  realizacją  w  Gimnazjum  Nr  1 
projektu pod nazwą ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia 
rozwijające  kompetencje  kluczowe  –  Zagrajmy  o  sukces”,  program  ten  jest  realizowany
z  udziałem środków europejskich  i  przyznana  dotacja  wynosi  22.090  zł.,  a  czas  realizacji 
obejmuje rok bieżący i  rok 2011,  stąd do budżetu w tym roku wprowadzana jest  pierwsza 
transza.  Pozostała  kwota  tj.  14.670  zł.  zostanie  wprowadzona  do  budżetu  na  2011  rok. 
Proponuje  się  także  dokonać  przesunięcia  środków  w  wydatkach  majątkowych  z  działu 
Gospodarka  Mieszkaniowa  zmniejszając  o  kwotę  68.000  zł.  plan  wydatków  na  zadania 
inwestycyjne  pn.  Termomodernizacja  13  budynków  mieszkalnych  do  działu  Transport
i  Łączność tym samym zwiększając  o kwotę 68.000 zł.  plan wydatków inwestycyjnych na 
zadania  budowa ulic i  modernizacja  chodników.  Po dokonaniu powyższych zmian,  zmianie 
ulegają załączniki do uchwały budżetowej o numerach: 1, 2, 2a, 2b, 13, 14 i 15.                  

Projekt tej uchwały był opiniowany przez  Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu  – opinia  
pozytywna.
 
Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały 
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2010 rok. 

 



                      Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 13 radnych, 
                                                                          przeciw - 0 radnych,   
                                                      wstrzymujących się - 1 radnych.

UCHWAŁA  NR 16/III/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  6

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  rocznych  stawek  podatku  od  
nieruchomości na 2011 rok.

Asystent  Burmistrza  ds.  Finansowych  Wiesława  Pilichowicz  –  w  roku  bieżącym  został 
opublikowany jednolity tekst ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który wszedł w życie od 
1 czerwca 2010 roku, z uwagi na to, że przez okres 19 lat było wiele wprowadzanych zmian do 
ustawy  dlatego  też  zachodziła  konieczność  opublikowania  jednolitego  tekstu.  Na  bazie  tej 
ustawy zostały określone zadania dla rady tj.  uchwalanie rocznych stawek. Ustawa ta także 
określa,  że  na  każdy  rok  podatkowy  Minister  Finansów  ustala  górne  stawki  podatkowe
i  publikuje  je  poprzez  obwieszczenie.  Zazwyczaj  te  górne  stawki  podatkowe  oparte  są  na 
wskaźniku inflacji za pierwsze półrocze br., wcześniej były one określane za pierwsze kwartały 
roku  poprzedniego  i  nie  były  spójne  ze  wzrostem  inflacji.  Na  bazie  tej  ustawy  został 
przygotowany projekt zaproponowanych stawek podatkowych na rok 2011. Stawki te wzrastają 
o 2,6%. W dyscyplinach, które na terenie miasta nie występują tj. grunty zajęte pod działalność 
statutową lub użytku publicznego to tutaj proponuje się górna granice podatku proponowane 
przez Ministra Finansów jak również obiekty zajęte na prowadzenie działalności w zakresie 
obrotu  kwalifikowanym  materiałem  siewnym.  Górna  stawka  jest  także  przyjęta  dla 
nieruchomości w których prowadzone są świadczenia zdrowotne dotyczy to w dużej mierze 
gabinetów lekarskich. Uchwała ta, zawiera informację o wysokości wymiaru podatku  na 2011 
rok.  Przy obniżeniu  stawek gminy tracą dwukrotnie  ponieważ przy rezygnacji  z  dochodów 
gmina musi pokazać skutki. Skutki te mogą sięgać aż 150.000 zł. znaczy to, że środki te nie 
wpłyną jako dochody do budżetu. Następnie o te skutki obniżki Minister obniża subwencje na 
dany rok budżetowy. Na terenie miasta funkcjonują dwa zakłady pracy chronionej i z mocy 
ustawy zakłady zwolnione są z podatku od nieruchomości. Podatek ten jest zwracany w formie 
dotacji  w ciągu roku budżetowego.  Zwrot  ten wygląda w ten sposób,  że w roku bieżącym 
następuje  półroczny zwrot  z  roku poprzedniego i  półroczny zwrot  roku bieżącego.  W roku 
bieżącym proponuje się zmienić ustawę dotyczącą ulg dla zakładów pracy chronionej, między 
innymi  wspomina  się  tu  także  o  podatku  od  nieruchomości.  Od  1  stycznia  do  5  grudnia 
przybyło  173  podatników,  wynika  to  z  tego,  że  spora  grupa  mieszkańców  wykupuje 
mieszkania. Podatek się nie zmienia a jedynie przesuwa z grupy osób prawnych do grupy osób 
fizycznych, ale mimo wszystko przybędzie tego podatku ponieważ w roku bieżącym oddanych 
zostało wiele mieszkań. Wymiar podatku od osób fizycznych i od osób prawnych zwiększy się 
o  około  400.000  zł.  W chwili  obecnej  jest  3.654  podatników  od  osób  fizycznych  i  136 
podatników od osób prawnych. Przy założeniu, że osoba fizyczna posiada mieszkanie w bloku 
o pow. 50m² przy udziale w gruncie 50 m² podatek w stosunku do roku 2010 na rok 2011 
wzrośnie o 2 zł. w skali roku. Natomiast podatnik posiadający dom jednorodzinny o pow. 100 
m² a działkę o pow. 500 m² podatek wzrośnie o 12 zł. w skali roku. 



Projekt tej uchwały był opiniowany przez  Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz  
przez Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej– opinie pozytywne. 

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

                      Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 12 radnych, 
                                                                          przeciw - 0 radnych,   
                                                      wstrzymujących się - 2 radnych.

UCHWAŁA  NR 17/III/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  7

Podjecie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok.

Asystent  Burmistrza  ds.  finansowych Wiesława Pilichowicz  –  poinformowała,  że  w  §  6 
należy  wykreślić  słowa  ,,z  mocą  obowiązującą  od  dnia  1  styczna  2011  roku”.  Projekt  tej 
uchwały został przygotowany w oparciu o ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, Minister 
Finansów określił dla tej opłaty górną stawkę podatkową w wysokości 110,66 zł. w roku 2010 
opłata ta w mieście była w wysokości 20 zł., a na rok 2011 propozycja jest 30 zł., z uwagi na 
pokrycie  chociażby  kosztów  administracyjnych  związanych  z  obsługą  tej  opłaty.  W  roku 
bieżącym jest 646 podatników. W uzasadnieniu tej uchwały zostały określone osoby fizyczne, 
które są zwolnione z tej opłaty z uwagi na to, że sama uchwała nie może określać ustawowych 
zwolnień jakie określają ustawy, zapis ten nie może się powielać. Wpływy roczne z tej opłaty
w roku bieżącym wynosiły 12.000 zł. jest to niewielki dochód dla budżetu natomiast koszty
a głównie utrzymanie psów w schronisku to około 100.000 zł. rocznie.      

Projekt tej uchwały był opiniowany przez  Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz  
przez Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej– opinie pozytywne. 

Radny Andrzej Reder – zwrócił uwagę, że swego czasu był zamysł budowy schroniska i może 
by do niego powrócić.

Burmistrz Miasta –  wyjaśnił, że pomysł można by zrealizować wspólnie z kilkoma gminami, 
gdyż budowa jedynie dla miasta Gostynina byłaby związana ze zbyt dużymi kosztami.  

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały
w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok. 

                      Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 13 radnych, 
                                                                          przeciw - 0 radnych,   
                                                      wstrzymujących się - 1 radnych.

UCHWAŁA  NR 18/III/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 



D o  p u n k t u  8

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków 
transportowych w roku 2011.

Asystent Burmistrza ds. finansowych Wiesława Pilichowicz – wysokość stawek podatku od 
środków  transportowych  został  przygotowana  w  oparciu  o  ustawę  o  podatkach  i  opłatach 
lokalnych,  Minister  Finansów  co  roku  w  swoim  Obwieszczeniu  określa  górne  stawki 
podatkowe. W projekcie tej uchwały należy w § 1 słowa ,,ustala się” zastąpić na ,,określa się”, 
w punkcie 3 proponuje się wykreślić tabelę odnośnie pojazdów i ich tonaży a zastąpić jedną 
kwotą w wysokości 1.438 zł., a w § 4 należy wykreślić słowa ,,z mocą obowiązującą od dnia 1 
styczna 2011 roku”. Projekt tej uchwały określa obniżenie stawek podatkowych od środków 
transportowych, głównie przy pojazdach o wyższym tonażu, spadek ten sięga nawet 90%, tylko 
w niektórych przypadkach jest wzrost o wskaźnik inflacji tj. o 2,6%. Proponując obniżenie tych 
stawek podatkowych związane jest  z  tym, że każdy właściciel  pojazdu ma trzy możliwości 
wyboru organu podatkowego, według miejsca zamieszkania, według siedziby firmy bądź filii. 
Obniżenie tej stawki ma na celu pozyskania dodatkowych podatników, taka jest koncepcja. 

Projekt tej uchwały był opiniowany przez  Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz  
przez Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinie pozytywne. 

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2011. 

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 19/III/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak – zarządziła przerwę.

(…) po przerwie.

( W trakcie sesji salę posiedzeń opuścił radny Arkadiusz Górski)

D o  p u n k t u  9

Przyjecie informacji dotyczącej wymiaru podatku rolnego na 2010 rok

Asystent Burmistrz ds. Finansowych Wiesława Pilichowicz –  Na terenie miasta Gostynina 
występują grunty rolne –  716 ha, podatek ten płaci 279 rolników. Na każdy rok podatkowy 
przedstawiane jest obciążenie 1 ha przeliczeniowego tym podatkiem. Na powierzchnię gruntów 



w hektarach fizycznych jest  716 ha,  a  liczba przeliczeniowa to  202 ha.  Stawka podatkowa 
określana jest na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 
każdego roku podatkowego i w tym roku wynosiła ona 37,64 zł. Natomiast obciążenie gruntów 
rolnych przeliczeniowych określone jest w wysokości 2,5 dt. wartości zboża i na rok 2011 to 
obciążenie będzie wynosiło 94,10 zł. W roku 2009 to obciążenie wynosiło 139,50 zł. z uwagi na 
wysoką cenę skupu żyta. Na terenie miasta jest 20 podatników w osobach prawnych, którzy 
posiadają niewielkie obszary gruntu i również są obciążani tym podatkiem. 
       
Informacja  ta  była  przyjeta  przez   Komisję  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  oraz  przez  
Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  informacji 
dotyczącej wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.

Za przyjęciem informacji opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się  
nie było. 
Informację przyjęto.

( W trakcie sesji na salę posiedzeń przybył radny Arkadiusz Górski)

D o  p u n k t u  10

Przyjecie informacji dotyczącej wymiaru podatku leśnego na 2010 rok

Asystent  Burmistrz  ds.  Finansowych  Wiesława  Pilichowicz  – obciążenie  1  ha  lasu  jest 
określane poprzez średnią cenę sprzedaży drewna w okresie trzech pierwszych kwartałów. Ta 
średnia  cena  sprzedaży drewna za  okres  trzech  pierwszych  kwartałów 2010 roku wyniosła 
154,65 zł. za 1 m³ ale samo to obciążenie wynosi 0,220 m³ i kwota wynosi 34,02 zł. Na terenie 
miasta Gostynina występuje ponad 1200 ha lasów. Las ten głównie znajduje się w pasie otuliny 
Parku Krajobrazowego Gostynińsko – Włocławskiego i dlatego też cena ta z mocy ustawy jest 
w wysokości 50% stawki. Czyli obciążenie podatku leśnego z 1 ha fizycznego lasu wynosi 
17,01 zł.       

Informacja  ta  była  przyjęta  przez   Komisję  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  oraz  przez  
Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  Odczytała  treść  informacji 
dotyczącej wymiaru podatku leśnego na 2011 rok.

Za przyjęciem informacji opowiedziało się 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się  
nie było. 
Informację przyjęto.



D o  p u n k t u  11

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 157/XXVI/08 Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 30 października 2008 roku w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP
w Gostyninie. 

Naczelnik  Wydziału  Spraw  Obywatelskich  Hanna  Adamska  –  powyższa  uchwała 
dotyczy wprowadzenia zmian w § 1, który otrzymuje brzmienie ,,Ustala się dla członków 
Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Gostyninie  ekwiwalent  pieniężny  za  uczestnictwo
w działaniu  ratowniczym  lub  szkoleniu  pożarniczym  organizowanym przez  Państwową 
Straż Pożarną lub gminę” oraz ustęp 2otrzymuje brzmienie ,,Ekwiwalent jest wypłacany z 
budżetu  gminy  w  wysokości:  a)  10,00  zł.  za  każdą  godzinę  udziału  w  działaniach 
ratowniczych, b) 5,00 zł. za każdą godzinę udziału w szkoleniu”.Natomiast w § 2 słowa 
,,Komendanta  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Gostyninie”  zastępuje  się  słowami 
,,Komendanta  Powiatowego  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Gostyninie”.  Uchwała 
realizowana jest przez cały 2010 rok, przy czym wypłaty następują w okresach kwartalnych. 
W I kwartale zostało wypłacone 735 zł. z tytułu działań ratowniczych, 6.170 w II kwartale, 
2.300  w  III  kwartale  oraz  2.080  zł  w  całym  roku  budżetowym  z  tytułu  udziału  w 
szkoleniach. 

Projekt tej uchwały był opiniowany przez  Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz  
przez Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej – opinie pozytywne. 

Radni nie zgłaszali pytań.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały
w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  157/XXVI/08  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  z  dnia  30 
października 2008 roku w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w Gostyninie.  

Radca Prawny Katarzyna Majzner –  poinformowała, iż należy wykreślić brzmienie  § 3, a 
zastąpić go słowami ,,uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia” 

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 20/III/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  12

Podjecie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i  
informacji podatkowych.

Skarbnik  Miejski  Bożena  Sokołowska  – poinformowała,  iż  zachodzi  konieczność 
podjęcia tej uchwały z uwagi na to, że z dniem 1 czerwca 2010 roku, po wielu zmianach 
wszedł w życie tekst jednolity ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 
lokalnych,  w  związku  z  powyższym  w  deklaracjach  i  informacjach  podatkowych 
stanowiących  podstawę  do  dokonania  wymiaru  podatku  od  nieruchomości  należy  w 



podstawie  prawnej  zmienić  Dziennik  Urzędowy,  w  którym  ten  tekst  jednolity  został 
opublikowany.     

Radni nie zgłaszali pytań. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  –  Szymczak  –  odczytała  treść  uchwały 
zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  wzoru  formularzy  deklaracji  i  informacji 
podatkowych.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 21/III/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

D o  p u n k t u  13

Podjecie  Rezolucji  w  sprawie  wyrażenia  stanowiska  odnośnie  zwolnień  w  podatku  od  
nieruchomości  budynków  mieszkalnych  jednorodzinnych  ogrzewanych  wyłącznie  przez  
instalację olejową, gazową, elektryczną lub przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Skarbnik Miejski Bożena Sokołowska – w 2008 roku została podjęta uchwała w sprawie 
zwolnień w podatku od nieruchomości, w której rada zwalnia na okres 5 lat podatek od 
nieruchomości  budynki  mieszkalne  jednorodzinne,  które  od  1  stycznia  2009  roku  są 
ogrzewane  wyłącznie  instalacją  olejową,  gazową,  elektryczną  lub  są  przyłączone  do 
miejskiej sieci ciepłowniczej. Uchwała ta funkcjonuje w obrocie prawnym nadal, natomiast 
zgodnie  z  jej  treścią  zwolnienia  z  tego  tytułu  od  1  stycznia  2010  roku  mogą  być 
kontynuowane tylko do 31 grudnia 2013 roku. Ze względu na to, iż rada co do zasady może 
dokonać zwolnienia tylko na jeden rok, stosowanie zwolnień przez okres 5 lat w tej sytuacji 
staje się  nie możliwe.  Ponadto podatnicy którzy składają wnioski o  zwolnienie  z tytułu 
zmiany  ogrzewania  na  ekologiczne  bądź  otrzymują  pozwolenie  na  użytkowanie  nowo 
wybudowane  budynki  a  spełniające  warunki  instalacji  grzewczej  ekologicznej  pytają
na jaki  okres mogą uzyskać zwolnienie,  urzędnicy zgodnie z obowiązującą uchwałą nie 
mogą  informować  o  okresie  5  letnim.  Intencją  rady  podejmującej  poprzednie  uchwały
w  przedmiocie  zwolnienia  intencją  był  okres  5  lat,  zatem  jeżeli  rada  nadal  popiera 
kontynuacje takiego zwolnienia zasadnym jest podjęcie takiej rezolucji.              

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska-Szymczak  –  odczytała  treść  Rezolucji
w sprawie wyrażenia stanowiska odnośnie zwolnień w podatku od nieruchomości budynków 
mieszkalnych  jednorodzinnych  ogrzewanych  wyłącznie  przez  instalację  olejową,  gazową, 
elektryczną lub przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Za podjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie  
było.

UCHWAŁA  NR 22/III/10  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. 



D o  p u n k t u  14

Przyjecie protokołu z  II sesji Rady Miejskiej.

Radni nie zgłaszali uwag do protokołu.

Za przyjęciem protokołu z II sesji Rady Miejskiej głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Protokół został przyjęty.

D o  p u n k t u  15

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Jolanta  Syska  -  Szymczak  –  odczytała  odpowiedź  na 
interpelację radnej Małgorzaty Kostun – materiał na piśmie stanowi załącznik do protokołu 

Burmistrz  Miasta  –  w  odpowiedzi  na  pytanie  radnej  Lidii  Pawikowskiej  odnośnie 
uruchomienia lodowiska burmistrz wyjaśnił, że 20 grudnia br. lodowisko zostanie uruchomione, 
opóźnienie  to  jest  z  uwagi  na  problemy  energetyczne.  W odpowiedzi  na  zapytanie  radnej 
Korajczyk  –  Szyperskiej  odnośnie  śliskich  schodów na  wejściu  na  halę  sportową  i  basen, 
burmistrz poinformował, iż dyrektor MOSiR-u przy obu obiektach wyłożył na schodach maty. 
Radny Reder natomiast pytał o parking przy bloku MTBS-u  przy ul. 3 – go Maja. Została 
podpisana  umowa  z  gazownią  na  dostarczenie  gazu  do  budynku  przy  3  –  go  Maja  20a, 
przyłącza  miały  być  wykonane  w trzecim kwartale  2011  roku,  ale  zostaną  one  wykonane 
wcześniej i wtedy będzie można przystąpić do realizacji parkingu.      

D o  p u n k t u  16

Sprawy różne.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej Jolanta  Syska-Szymczak –  odczytała  list  otwarty  od 
mieszkańców osiedla ,,Budopol” kierowany do radnego Marka Małkowskiego –  materiał na 
piśmie stanowi załącznik do protokołu. 

Burmistrz Miasta – zaprosił  na ,,Wieczór Kolęd” 19 grudnia  br.  na godzinę 17:00 do sali 
kolumnowej na Zamku Gostynińskim. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej Jolanta  Syska-Szymczak –  złożyła  najserdeczniejsze 
życzenia na nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Zdrowych i pogodnych świąt w gronie 
rodziny i szczęśliwego Nowego roku.   



Burmistrz Miasta – również dołączył się do życzeń świątecznych. 

D o  p u n k t u  17

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Syska – Szymczak –  zamknęła obrady III  sesji 
Rady Miejskiej. 

Spisały:
A. Dutkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska – Szymczak 
                                                          


