
Protokół 

ze wspólnego posiedzenia Komisji 

Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, 

Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, 

Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 30.10.2014 roku. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał m.in. w sprawie : 

1)  obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt. stanowiącej podstawę obliczenia 

podatku rolnego na terenie Gminy Zakrzewo na 2015 r 

2) określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości i zwolnień w tym 

podatku na 2015r. 

3) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w  2015r. 

4) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków z terenu Gminy 

Zakrzewo. 

4. Sprawy różne. 

5. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 1. 

Wspólne posiedzenie  Komisji rozpoczął Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa, 

Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów Franciszek Lewandowski. 

Stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział  9 radnych, od godz. 9
20

 11 radnych, co 

stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. W posiedzeniu  brał 

udział Przewodniczący Rady Gminy. 

 

Ad.2. 

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 9 głosami. 

 

Ad.3. 

1)Wójt omówił projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt. 

stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Zakrzewo na 

2015 rok. 

Poinformował, że Prezes GUS ogłosił komunikat  o cenie skupu żyta za okres 11 

kwartałów, która wynosi 61,37 zł. 

Wobec braku stabilnego rynku na płody rolne proponuje się obniżenie  tej kwoty 

do 50 zł za 1 dt. żyta, czyli pozostawienie  na poziomie roku bieżącego. 

Wysokość podatku rolnego w powiatach aleksandrowskim i radziejowskim 

kształtuje się podobnie. 

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały  (zał. nr 1). 



2)Wójt omówił projekt uchwały  w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości. 

Proponowane stawki są na poziomie roku bieżącego. 

3)Wójt omówił projekt uchwały  w sprawie określenia  wysokości stawek 

podatku  od  środków transportowych w 2015 roku . 

Większość stawek pozostała z roku 2014, za wyjątkiem samochodów 

ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej  równej lub wyższej niż 12 t, 

ciągników siodłowych i balastowych  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 

pojazdów równej lub wyższej niż 12 t. przyczepy i naczepy, które łącznie z 

pojazdem silnikowym posiadają  dopuszczalną masę całkową równą lub wyższą 

niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 

prowadzoną przez podatnika podatku rolnego przyjęto stawki maksymalne 

określone przez Ministerstwo Finansów. 

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały  (zał. nr 3). 

4)Wójt omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe 

odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Zakrzewo. 

Z wyliczeń kosztów należność za odprowadzanie ścieków wzrosła w porównaniu 

do roku bieżącego  do kwoty 14,38 zł. 

W związku z tym  zwiększona została dopłata dla mieszkańców gminy w 

wysokości 10,50 zł, co w sumie daje, że mieszkańcy w roku 2015 będą płacić tą 

samą kwotę. 

 

Ad. 4. 

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, 

dlaczego nie odbyło się samodzielne posiedzenie Komisji? 

Przewodniczący wyjaśnił, że takie posiedzenie planuje się,   a odbywa jeżeli 

wyniknie jakaś klęska w rolnictwie. W tym roku nic się nie wydarzyło.   

 

Wójt poinformował, że odbyło się spotkanie przedstawicieli Orlenu, 

projektantów, rzeczoznawców z mieszkańcami na temat budowy rurociągu 

solanki, która ma być budowana  od Góry pod Inowrocławiem  do Lubienia.  

Właściciele działek, przez które będzie przebiegał rurociąg otrzymają 

odszkodowania za zniszczenie upraw za jeden okres wegetacji oraz jednorazową 

zapłatę za służebność  z wpisem do księgi wieczystej. 

Padło pytanie, co będzie jeżeli ktoś z mieszkańców nie wyrazi zgody? 

Udzielona została   odpowiedź, że jest to inwestycja państwowa i taką osobę 

można prawnie przymusić. 

Budowa ma być prowadzona w latach 2017-2018. 

Gmina otrzyma podatek w wysokości 2% wartości urządzenia, która  jest 

pomniejszana co roku o amortyzację. 

W umowie musi być zabezpieczona melioracja. Gwarancja jest na 7 lat. 

W naszej Gminie jest 140 mieszkańców, przez których grunty będzie ona 

przebiegać. 



Radny Michał Mańkowski zapytał, czy będzie budowana linia wysokiego 

napięcia, o której kiedyś była mowa? 

Wójt wyjaśnił, że prąd miał pochodzić ze wschodu europy, obecnie sytuacja 

polityczna uległa zmianie i temat ucichł. 

 

Ad.5. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Franciszek 

Lewandowski zakończył obrady. 

Protokołowała:      Przewodniczący Komisji 

U. Skrzypińska      Franciszek Lewandowski 

 


