
PROTOKÓŁ Nr XXII /05

z XXII Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 29 listopada 2005 roku 
w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem 

Pana Romana Salaka – Przewodniczącego Rady Gminy
 

Sesja  rozpoczęła  się wyjazdem  w  teren  celem  zapoznania  się 
z inwestycjami, które zostały wykonane w 2005 roku.

Obrady rozpoczęto o godz. 11.00, zakoñczono o godz. 13.00
Stan radnych  - 15 osób
Uczestniczyło w obradach – 14 radnych

Spoza Rady w Sesji uczestniczyli:
1 Szymczak Jerzy – Wójt Gminy
2 Grabowska Małgorzata – Skarbnik Gminy

Ad. pkt  1
Pan Przewodniczący Rady Gminy – Roman Salak – otwierając obrady 

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

Ad. pkt  2
Pan Przewodniczący RG – Roman Salak  –  poinformował,  że  protokół 

z  poprzedniej  Sesji  był do  wglądu  w biurze  Rady  oraz  wyłożony  na  sali  przed 
rozpoczêciem obrad i radni mieli możliwoć zapoznania siê z jego treścią.
Po  wnikliwej  analizie  protoko³u  Pan  Przewodniczący Rady Gminy stwierdził,  że 
wszystkie  zagadnienia  podejmowane na Sesji  są w nim zawarte.  Zgłosił wniosek 
o  przyjęcie  protokołu  z  poprzedniej  Sesji  gdyż w  pełnii  odzwierciedla  przebieg 
obrad. Proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołu.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół.

Ad. pkt  3
Pan  Wójt  –  przedstawił informację dotyczące  wykonania  inwestycji 

w 2005 roku.
(Informacja stanowi załcznik do protokołu)
Pan Przewodniczący Rady Gminy – w trakcie wyjazdu mogliście Państwo zobaczyć 
co zostało zrobione, jakie jeszcze są problemy gminy, niektóre tylko potrzeby.
Proszę o pytania.
Pan Szymañski Jerzy – radny – jeżeli chodzi o drogę w Radzyminku, podobnie jak 
i na innych drogach  brak chodników. Pan Wójt tłumaczył, że brak funduszy na takie 
wykończenia ale w Radzyminku widać jak potrzebny jest chodnik.



Na drogę tę była udzielona dotacja i myślę, że przy niewielkim koszcie można było 
zrobić chodnik.
Pan Wójt – popieram Pana Szymańskiego, na pewno lepiej byłoby robiæ chodniki na 
każdej drodze, ale sami Państwo wiecie ile wsi, ilu ludzi czeka na asfalt.
Jeżeli  chcecie  Pañstwo,  w  przyszłości  można  dostosować się do  tego  i  robić 
chodniki. Myśl na pewno jest słuszna . Walczę o chodniki w Naruszewie ale także w 
innych wsiach.
Pan Szymański Jerzy –radny - myślę, że np. tak jak w Nacpolsku czy Naruszewie, 
czy właśnie przy szkole w  Radzyminku powinny być chodniki.
Pan Przewodniczący Rady Gminy- Problem ten na pewno nas nie minie i kiedyś 
trzeba będzie do niego wrócić.

Ad. pkt  4

Pan Wójt – na komisjach szczegółowo omówione zostały stawki podatków i opłat na 
2006 rok.
Ogólnie stwierdzam, że nie ma większych zmian , podatek rolny będzie nawet niższy 
niż w bieżącym roku.
Zostały zwiększone tylko te stawki, które odgórnie zostały zmienione.
Zwolnienia z podatków obowiązywać będzie jak w roku bieżącym.
Podatek od nieruchomo?ci przedstawiać się będzie następująco:
m.in.

od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,68 zł. 
od 1 m2
od gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 0,07 zł.
od 1 m2
od budynków mieszkalnych – 0,15 zł. od 1 m2  powierzchni użytkowej
mieszkalnych związanych z prowadzeniem działalno?ci gospodarczej – 15.00 zł.
od 1 m2 powierzchni użytkowej

Mam propozycję Panie Przewodniczący aby kompleksowo przyjąć te uchwały, każdy 
z  radnych  ma  przed  sobą uchwały,  ponadto  tak  jak  mówiłem  wcześniej,  były 
omawiane na posiedzeniu komisji.
P.  Przewodniczący RG – czy przeczytać Państwu uchwały ,  jeżeli  nie  proszę  o 
przegłosowanie  .  Kto  jest  za  przyjęciem  uchwał:  w  sprawie  określenia  stawek 
podatku  od  nieruchomości,  od  środków transportowych  oraz  wzorów formularzy 
informacji i deklaracji podatkowych.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwały.
( Uchwały Nr XXII/155/05 , Nr XXII/156/05 , Nr XXII/157/05 stanowią załącznik
do protokołu )



Ad. pkt 5

P. Skarbnik – szczegółowo omówiła proponowane zmiany w budżecie gminy na rok 
bieżący.  Głównie  wynikają one  z  wpływu dotacji  i  zgodnie  z  przeznaczeniem są 
rozdysponowane. Pani Skarbnik odczytała uchwałę.
Pan Przewodniczący RG – czy są pytania , jeżeli nie ma , proszę o przegłosowanie.
Kto jest za przyjęciem uchwały.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę.
(Uchwała Nr XXII/158/05 w sprawie zmian w budżecie gminy stanowi załącznik do 
protokołu)

Ad. pkt 6 
 
P.  Wójt  –  W  celu  poszerzenia  drogi  gminnej  w  Żukowie   należy  nabyć nie 
zabudowane nieruchomođci od trzech rolników, ustalając cenę 1,50 zł za 1 m2 .
P. Przewodniczący RG – odczytam uchwałę.  Czy są pytania, jeżeli nie ma ,   proszę 
o przegłosowanie . Kto jest za przyjęciem uchwały.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę.
(Uchwała Nr XXII/159/05 stanowi załącznik do protokołu)

Ad. pkt 7

P.  Przewodniczący  Rady  Gminy  – złożył informację z  dokonanej  analizy 
o?wiadczeń majątkowych złożonych przez radnych.
Wszyscy radni złożyli oświadczenie w terminie. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
Jeden  egzemplarz  oświadczeñ  majątkowych  został przekazany  do  Urzędu 
Skarbowego w Płońsku.

Ad. pkt  8

Ustalono termin posiedzenia Komisji Rady Gminy – 16 grudnia br. Godz.12.00
oraz Sesji -  w dniu 29 grudnia 2005 r  godz. 12.00

Ad. pkt 9 

Radni nie zgłosili żadnych wniosków i zapytań.
Z  uwagi  na  brak  głosów  do  dyskusji  oraz  wyczerpaniu  porządku  obrad 
Przewodniczący Rady Gminy – Roman Salak – podziękował radnym za udział 
w Sesji i zamknął obrady.
Protokołowała:                                                          Przewodniczący Rady Gminy
T. Kwiatkowska                                                        
                                                                                            Roman Salak


