
PROTOKÓŁ Nr II/2006 

z II Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 05 października 2006 r. 

w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Romana 

Salaka - Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

Obrady rozpoczęto o godz.10ºº , zakończono o godz. 12ºº . 

Stan radnych - 15 osób. 

Uczestniczyło w obradach - 15 osób. 

 

Spoza Rady w Sesji uczestniczyli : 

1. Szymczak Jerzy - Wójt Gminy 

2. Grabowska Małgorzata - Skarbnik Gminy 

3. Krawczyk Łukasz - Kierownik Ref. Społeczno-Gospodarczego 

4. Buczyńska Wanda - Kierownik USC 

 

Ad. pkt.1 

P. Przewodniczący Rady Gminy - Roman Salak - otwierając obrady 

II Sesji Rady Gminy powitał zebranych oraz stwierdził quorum, przy którym może 
obradować i podejmować uchwały Rada Gminy. 

 

Ad. pkt. 2 

P. Przewodniczący Rady Gminy - poinformował, że protokół z poprzedniej Sesji 
był do wglądu w biurze Rady oraz wyłożony na sali przed rozpoczęciem obrad i 
radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. 
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Po wnikliwej analizie protokołu stwierdzam, że wszystkie zagadnienia 
podejmowane na Sesji są w nim zawarte. Zgłaszam również wniosek o przyjęcie 
protokołu  

z poprzedniej Sesji gdyż w pełni odzwierciedla przebieg obrad. 

 

Ad. pkt. 3 

P. Buczyńska Wanda - Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej 

wręczyła Panu Szymczak Jerzemu zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy 

Naruszewo. Nowowybrany Wójt - P. Jerzy Szymczak złożył ślubowanie. 

P. Przewodniczący Rady Gminy - Roman Salak - złożył Wójtowi gratulacje 

oraz wręczył kwiaty. 

P. Jerzy Szymczak - Wójt Gminy - Dwudziesty szósty rok z rzędu pełnię funkcję 
Wójta Gminy. Jestem z tego dumny, jak również z swoich pracowników, radnych, 
sołtysów, mieszkańców gminy. Otrzymałem najlepszy wynik w powiecie płońskim 

oraz drugi czy trzeci w dawnym województwie ciechanowskim. 

Będę starał się nadal dobrze pracować dla dobra gminy Naruszewo. Dziękuję 
wszystkim, którzy na mnie głosowali. 

 

Ad. pkt. 4 

P. Wójt - jeszcze w ubiegłej kadencji podjęta była uchwała 

 

- 2 - 

w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu 
Płońskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Wichorowo - 
Postróże. Uchwała opiewała na mniejszą kwotę, ponieważ w drodze przetargu 
okazało się, że cena tej inwestycji jest wyższa, stąd potrzeba podjęcia nowej 
uchwały. 

Droga ta jest już zrobiona, oddana do użytku. 
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P. Przewodniczący RG - odczytam uchwałę Czy są uwagi, zapytania, jeśli nie ma 

proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę. 

(Uchwała Nr II/6/2006 w sprawie udzielenia pomocy finansowej stanowi załącznik 

do protokołu) 

 

Ad. pkt. 5 

Zmiany w budżecie gminy na rok 2006 . 

P. Salak Roman - Przewodniczący RG - wczesniej na posiedzeniu Komisji Rady 
Gminy zostały omówione wszystkie proponowane zmiany w budżecie gminy 

na rok 2006. 

Odczytam uchwałę. Czy są pytania. Jeśli nie ma, proszę o przegłosowanie. 

Kto jest za przyjęciem uchwały. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę. 

(Uchwała Nr II/7/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 stanowi 
załącznik do protokołu) 

 

Ad. pkt. 6 

P. Wójt - Według Komunikatu Prezesa GUS z dnia 17 października 2006 r 

w sprawie średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczania 
podatku 

rolnego, cena żyta za 1q wynosi 35,52 zł. Proponuje się obniżyć do kwoty 33,00 zł. 

Jeśli chodzi o podatek od nieruchomości proponuje się nie zmieniać stawek, 

jedynie od budynków lub ich części mieszkalnych z 0,15 zł. na 0,20 zł. 

Podobnie jak wcześniejsze uchwały tak i ta była omawiana na posiedzeniu Komisji 
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Rady Gminy. 

P. Przewodniczący RG - odczytam uchwały. Czy są pytania, uwagi. 

Jeśli nie ma, proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem stawki 33,00 zł. za 1q 

żyta jako podstawa obliczania podatku rolnego. 

Rada Gminy jednogłośnie wyraziła zgodę na proponowaną cenę. 

P. Przewodniczący RG - Proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 
obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Naruszewo i drugiej uchwały w 
sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwały. 

(Uchwała Nr II/8/2006 i Nr II/9/2006 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt. 7 

P. Przewodniczący RG - Proponuję ustalić wynagrodzenie Wójta 

 

- 3 -  

w obecnej kadencji. Jest propozycja wzrostu o 4,5 % . W tym roku Wójt nie miał 

ustalanej podwyżki. Nie jest to wielki procent. 

Czy są uwagi, inne propozycje. Jeśli nie ma odczytam uchwałę. Proszę o 
przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę. 

(Uchwała Nr II/10/2006 stanowi załącznik do protokołu) 

 

Ad. pkt. 8  

P. Wójt - Będę proponował aby w tej kadencji propagować drogownictwo 

jako główny kierunek, drugi kierunek to ochrona środowiska i trzeci - oświata. 
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Kończona jest budowa przystanku autobusowego w Januszewie. W tym roku 
więcej zadań inwestycyjnych nie będziemy prowadzić. 

 

Ad. pkt. 9  

 

P. Antczak Grzegorz - radny - czy możemy ubiegać się o zwrot pieniędzy, które 
wydaliśmy na drogę powiatową. 

P. Wójt - nie, nie ma takiej możliwości. 

P. Antczak Grzegorz - radny - czy istnieje możliwość poszerzenia bazy 
sportowej, 

pobudowania chociaż małej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w 
Radzyminku. 

P. Wójt - Pani Dyrektor z Radzyminka zwróciła się o remont podłogi na korytarzu 

w szkole, który spełnia rolę sali gimnastycznej. 

P. Antczak Grzegorz - radny - kto ustala cenę przy wykupie gruntów. 

P. Wójt - my sami. 

P. Szymański Józef - radny - kto odpowiada za bezpieczeństwo dzieci 
dowożonych do szkoły. Wielu uczniów stoi w autobusie. Mniejsze dzieci mogą 
siadać po troje na siedzeniu. 

P. Wójt - gmina odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w czasie dowożenia. 

Nie ma jednak obowiązku dowożenia dzieci w odległości 2-3 km. od szkoły, np. 

z Radzymina do szkoły w Radzyminku, ale kierowcy zabierają. 

P. Giziński Grzegorz - radny - popieram Wójta, że w tej kadencji będzie 
propagował drogownictwo. Wodociągi, telefony, szkoły mamy już praktycznie 
załatwione. 

P. Wójt - Proponuję aby rok 2007 był trochę wolniejszy od inwestycji. Wnioski 
unijne będziemy składać dopiero w II półroczu 2007 roku. 

P. Borowski Daniel - radny - chciałbym poruszyć sprawę bazy po byłym SKR w 
Zaborowie, jest niezabiezpieczony. W budynku młodzież robi sobie schadzki. 
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Istniejąca tam studnia jest otwarta. Należałoby czymś ją nakryć. Dzieci grają tam 

w piłkę, istnieje niebezpieczeństwo. 

P. Wójt - wystosujemy pismo do Policji z wiadomością do SKR w Naruszewie.  

 

 

- 4 - 

 

Z uwagi na brak wniosków i zapytań oraz wyczerpaniu porządku obrad  

P. Roman Salak - Przewodniczący Rady Gminy w Naruszewie podziękował 
radnym za udział w Sesji i zamknął obrady II Sesji Rady Gminy. 

 

Protokołowała :  

Teresa Kwiatkowska Przewodniczący Rady Gminy 

 

Roman Salak  
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