
             Protokół Nr XX/2015                                

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 listopada  2015 roku

Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej,   a zakończono o godz. 13  15   Miejsce obrad sala
konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1. 

Otwierając obrady dwudziestej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Jerzy Żurawski stwierdził,
że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminny. 

Serdecznie powitał: Radnych Rady Gminy Dobrzyń nad Wisłą,Burmistrza, Zastępcę Burmistrza,
Sekretarza Gminy, pracownikami administracji samorządowej, Radnych Powiatowych, Dyrektorów
Szkół  i  Przedszkola,  Przewodniczących  Rad  Sołeckich  oraz  pozostałych  gości  i  mieszkańców
biorących udział w Sesji.

Następnie Przewodniczący poinformował, iż w  obradach uczestniczy: 15 radnych,  a zatem Rada
Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
( listy obecności radnych oraz gości zaproszonych stanowią załączniki Nr 1 i 2 do protokółu ). 

Następnie powiedział, iż protokół z XVIII Sesji był wyłożony w biurze rady i  spytał ,, czy ktoś
z radnym,  ma  zastrzeżenia  do  protokołu,  wobec  braku  uwag  zarządził  głosowanie  z  przyjęcia
protokołu z XVIII  Sesji Rady Miejskiej.  
Ustawowy skład Rady – 15, obecnych – 15 
Za- 15,
Przeciw- 0,
Wstrzymało się  - 0.

                                 
 Następnie  Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  porządek  obrad  został  wszystkim  radnym
przesłany,  a następnie odczytał proponowany porządek obrad. 

            Porządek obrad                      

1. Sprawy proceduralne.
2. Odpowiedzi na wnioski złożone na dziewiętnastej  sesji.
3. Informacja o pracy organu wykonawczego i pracy Urzędu.
4. Podjęcia uchwał w sprawach: 
a) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok,
b) obniżenia  średniej  ceny  skupu  żyta  stanowiącej  podstawę  wymiaru  podatku  rolnego

na 2016 r., 
c) określenia  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości  na  2016  rok  i zwolnień

przedmiotowych w podatku od nieruchomości, 
d) określenia wysokości stawek podatku od środków  transportowych na rok 2016, 
e) ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru,
f) zmiana uchwały Nr II/13/02 Rady Miejskiej  Dobrzyń nad Wisłą z dnia 09 grudnia 2002

roku w sprawie  określenia  wzoru  formularzy dla  ustalenia  wymiaru  poboru podatku od
nieruchomości, 

g) zmiana uchwały Nr II/14/02 Rady Miejskiej  Dobrzyń nad Wisłą z dnia 09 grudnia 2002
roku w sprawie przyjęcia  wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru  i  poboru podatku
leśnego, 

h)  uchwalenia ,,Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016'',



i) przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2020”,
j) przeprowadzenia  konsultacji  z  mieszkańcami  zamieszkałymi  na  terenie   miejscowości

Glewo-Mokre, gmina Dobrzyń nad Wisłą , dotyczących zmiany nazwy miejscowości, 
5. Składanie wniosków. 
6. Informacje, wolne wnioski i zapytania.
7. Zakończenie obrad dwudziestej Sesji Rady Miejskiej. 

O głos poprosił Sekretarz Miasta i Gminy Pan Józef Ramlau  i  złożył wniosek, aby przyjąć do
porządku  obrad  projekt  uchwały w  sprawie  ustalenia  zasad  korzystania  z  niektórych  obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej,  sposobu ustalania opłat  za ich korzystanie oraz powierzenia
Burmistrzowi Miasta i Gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości. 

Przewodniczący  Rady  Jerzy  Żurawski   poddał  pod  głosowanie  wniosek  Pana  Sekretarza
o wprowadzenie tego projektu do porządku obrad.

 Ustawowy skład Rady – 15, obecnych – 15 

Za- 4,
Przeciw- 10,
Wstrzymało się  - 1.

Wniosek nie został przyjęty. 

Radna Ewa Tomczyk powiedziała,  iż  zgodnie  z  art.  20 ust.  5  ustawy o samorządzie gminnym
projekt uchwały,  który został  skierowany do biura rady w odpowiednim terminie powinien być
uwzględniony w porządku obrad, po czym poprosiła radcę prawnego o jego opinie w tym temacie.

Radca  prawny  poinformował  zebranych,  iż  to  co  powiedziała   radna  jest  zgodne  z  ustawą
i ze statutem i powinno znaleźć się w porządku obrad sesji w dniu dzisiejszym. Zwrócił uwagę, iż
taka  sytuacja  kiedy  projekt  uchwały  nie  jest  uwzględniony  w  porządku  obrad  przez
Przewodniczącego Rady ma miejsce już po  raz drugi. Zasygnalizował, iż w tym przypadku można
jedynie  prosić  o  interwencje  organ  nadzoru,  że  rada  nie  chce  uwzględniać  w  porządku  obrad
projektów uchwał składanych przez Burmistrza.
Przewodniczący  Rady  zaznaczył,  iż  na  następnej  sesji  na  pewno  będzie  to  uwzględnione
w porządku obrad.  

Zarządził głosowanie nad wcześniej przedstawionym porządkiem  obrad.

 Ustawowy skład Rady – 15, obecnych – 15 

Za- 10,
Przeciw- 4 ,
Wstrzymało się -1

Porządek obrad został przyjęty.

Do punktu 2 

Odpowiedzi na wnioski złożone na  XIX Sesji przedstawił Pan Burmistrz. 
( odpowiedzi stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu )
Następnie Przewodniczący Rady spytał czy są uwagi, co do przedstawionych odpowiedzi.
O  głos  poprosił  radny  Jerzy  Wasiołek  i  spytał  Przewodniczącego  Rady  czemu  nie  otrzymał



odpowiedzi  na  wniosek,  który  składał  dwukrotnie,  wniosek  dotyczył  przeprowadzenia  kontroli
nieprawidłowości wypłat diet członkom komisji rolnej. 
Przewodniczący  Rady poinformował radnego, iż odpowiedzi takiej udzieli. 

Do punktu 3 
Informację o pracy organu przedstawiła Zastępca Burmistrza Pani Marzena Niekraś.
( Informacja stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu) 

W dalszej  części  Dyrektor  Dobrzyńskiego Centrum Sportu i  Turystyki   Pan Stanisław Niekraś
przedstawił   szerzej  informacje  dotyczące  uzyskania  przez  Gminę  Dobrzyń  nad  Wisłą  miana
sportowej gminy. W dniu 26.11.2015r. w siedzibie Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyła się
XVI  Gala  Sportowej  Polski.   .      
Wcześniej  ocenie  poddano  inwestycję,  wizje  i  pomysły  na  rozwój  sportu,  a  także  technologię
i usługi.
Na  Gali  wyróżniono:  prezydentów  miast,  burmistrzów  i  wójtów,  dyrektorów  ośrodków  sportu
i rekreacji,  animatorów  i  trenerów  oraz  szefów  firm  budowlanych  i  wyposażających  obiekty.
Wyróżnienie „Sportowa Gmina 2015” przyznawane jest przez Klub Sportowa Polska już od sześciu
lat  w  ramach  programu  „Sportowa  Polska”  samorządom,  które  umiejętnie  łączą  budowę
nowoczesnych  obiektów  sportowych  z  programem  rozwoju  sportu  i  rekreacji  w  regionie.
Realizują program rozwoju infrastruktury sportowej  połączony z promocją sportu i  rekreacji  na
skalę  swoich  możliwości  i  potrzeb.  Działają  na  rzecz  rozwoju  sportu  i  rekreacji  wśród  dzieci
i młodzieży. Pan Dyrektor wspomniał również, iż w gronie 11 wyróżnionych miast i gmin do 10
tys. mieszkańców jest Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą. 
Przewodniczący Rady spytał czy są uwagi uwagi co do przedstawionych informacji.
Uwag brak .

Do punktu 4 p-pkt „a”

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy przedstawiła Pani skarbnik Agnieszka
Ziółkowska, która powiedział , iż w dochodach

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zmniejszenie o 12.627,00 zł - podatek od nieruchomości. 

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększenie o 776,16 zł  - darowizna 1% podatku za 2014 rok dla Szkoły Podstawowej  w Dyblinie,

z przeznaczeniem na zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych.

Zwiększenie  o  998,46  zł -  darowizna  1%  podatku  za  2014  rok  dla  Szkoły  Podstawowej  w

Krojczynie,  z przeznaczeniem  na  zakup  nagród  dla  uczniów  oraz  materiałów  biurowych

i malarskich dla uczniów biorących udział w kołach zainteresowań.

Zwiększenie  o  3.627,00  zł –  wpłaty  pochodzące  z  opłat  rodziców  za  korzystanie  z  usług

przedszkola.



Wydatki

Dz. 801 – „Oświata i wychowanie”

Przeniesienie kwoty 18.000,00 zł z wynagrodzenia w rozdziałach 80113 „Dowożenie uczniów do

szkół” z  przeznaczeniem na zakup usług transportowych za dowóz dzieci do szkół  oraz kwoty

4.000,00 zł na dotację dla  niepublicznych przedszkoli.

Zmniejszenie  planu  finansowego   w  rozdziale  80114  „Zespoły  obsługi  ekonomiczno

-administracyjnej szkół” z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych przedszkoli.

Zmniejszenie wydatków rzeczowych o 7.225,38 zł.

Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 

Przeniesienie 1.500,00 zł z zadania usuwanie wyrobów zawierających azbest na zadanie zbiórka

odpadów niebezpiecznych (papy).

Dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Zmniejszenie o 20.000,00 zł dotacji dla Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą (pozostaje

130.000,00 zł) oraz 5.000,00 zł z inwestycji „Zakup i montaż pieca CO dla Szkoły 

Podstawowej  w  Chalinie”  z  przeznaczeniem  na  zwiększenie  wynagrodzenia  w  Szkole

Podstawowej w Chalinie.

Pozostałe przeniesienia między paragrafami związane jest z bieżącą realizacją planów finansowych

na 2015 rok.

 Przewodniczący Rady otworzył  dyskusję,  a  o  głos  poprosiła  radna Jadwiga  Grudzińska,  która

spytała Panią Skarbnik o  kwotę 18.000,00 zł z wynagrodzenia w rozdziałach 80113. 

Odpowiedzi udzieliła Pani Beata Balcerowska – po. Dyrektora ZOS, iż są to środki zaoszczędzone

z wynagrodzenia  ,  ponieważ  zasiłek  choroby  płacony  jest  z  ZUS,  dlatego  środki  te  stanowią

oszczędność. 

Radna spytała, czy te środki są przeznaczone za zakup usług transportowych, a jeśli tak , to czy

zbrakło środków finansowych przeznaczonych właśnie na ten cel. 

Pani  Dyrektor  wyjaśniła,  iż  nie  było  wcześniej  planowanej  sprzedaży autobusu,  a  od  miesiąca

września usługi związane z dowozem dzieci do szkoły świadczy firma zewnętrzna. 

Radna  spytała,  czy  w  takim  przypadku   są  oszczędności  z  związku  ze  sprzedażą  autobusu  i

usługami firmy zewnętrznej. 

Wyjaśnień udzieli Burmistrz , który powiedział , iż w przypadku kiedy korzysta się z własnego

autobusu, to nie płacimy za usługi zewnętrzne, natomiast w przypadku kiedy korzystamy z takich

usług  zewnętrznych ,to należy za te usługi zapłacić, a ponieważ wydatek ten nie był planowany,

dlatego konieczne jest przesunięcie tych środków finansowych. 



Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

Ustawowy skład Rady – 15, obecnych – 15 

Za- 15,

Przeciw- 0,

Wstrzymało się – 0.

Uchwała został podjęta. 

Do punktu 4 p-pnkt „b”

O  przedstawienie  projektu  uchwały  Przewodniczący  Rady  poprosił  Panią  Skarbik,  która

powiedziała, że mając na uwadze trudną sytuację finansową, dalszy spadek dochodów oraz stały

wzrost  kosztów środków produkcji  rolnej,  obniża się  cenę żyta,  stanowiącą  podstawę wymiaru

podatku rolnego na 2016r., z kwoty  53,75 za 1 dt (komunikat Prezesa GUS z dnia  19 października

2015 r, M.P. 2015.1025) do kwoty: 53, 00zł za 1dt.  Projekt Uchwały, w celu  zasięgnięcia opinii,

został  przesłany do  Kujawsko Pomorskiej  Izby Rolniczej z/s w Przysieku – podstawa:  art.5a

ustawy z dnia 14.12.1995r. o izbach rolniczych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1097 ze zm.) 

Przedstawiciel  Rolników  i  Związkowców  Solidarności  RI  Gminy  Dobrzyń  nad  Wisłą  wręczył

Przewodniczącemu Rady prośbę podpisaną przez rolników z terenu Gminy Dobrzyń nad Wisłą o

obniżenie  ceny  skupu  żyta  stanowiącego  podstawę  ustalenia  podatku  rolnego  na  2016  rok  do

wysokości  45,00  zł.  Prośbę  swoją  rolnicy  kierowali  w  związku  z  trudnymi  warunkami

atmosferycznymi,  a  przede  wszystkim znikomymi  opadami  w  okresie  wiosenno  –  letnim oraz

suszą, która spowodowała zmniejszenie plonów. 

( lista osób , która zwraca się z taką prośba stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

O głos poprosił  Pan Burmistrz,  który powiedział,  iż na Komisji  rolnej  przedstawiał propozycję

53,00 zł  ,  na podstawie,  której   miałby  być  ustalony podatek rolny.  Zwrócił  się również  do

przewodniczącego  Komisji  Rolnej  ,  iż  podczas  dyskusji  na  posiedzeniu  kiedy  były  omawiane

stawki  podatku  pytając  jaką  stawkę  proponuje  Przewodniczący  Komisji  Rolnej,  otrzymał

informację, że proponowana kwota to 50,00 zł. 

Radny Mirosław Mierzejewski  powiedział,iż  to  nie  jest  tak  drastyczna  obniża,  należy  zwrócić

uwagę, iż  cena żyta spadła, a on jest radnym wszystkich mieszkańców i  musi dbać o  nich  i liczyć



się  z  ich  opinią,  w związku  z  czym  złożył  wniosek  formalny  obniżenie  ceny  skupu  żyta

stanowiącego podstawę ustalenia podatku rolnego na 2016 rok do wysokości 45,00 zł.

O głos poprosił radny Grzegorz Raszkiewicz, który zwrócił się do kolegów radny i powiedział,

iż nie są potrzebne w takim wypadku posiedzenia komisji, ponieważ inne ustalenia były na komisji,

a teraz mam miejsce inna sytuacja. W dalszej części swoje wypowiedzi zaznaczył, iż wiadomo, że

rolnicy, mogą być niezadowoleni, a radni muszę się martwić skąd wziąć pieniądze na inwestycje. 

Przewodniczący  Rady  Jerzy  Żurawski  powiedział,  iż  na  Komisji  rolnej  nie  było  głosowania

proponowanych stawek przez  Pana Burmistrza,  ponieważ ,,od  razu  była  taka  wątpliwość  ja  to

będzie dalej wyglądało''. 

Głos zabrała radna Ewa Tomczyk, która powiedziała, iż wszyscy wspólnie powinni rozmawiać w

dalszej  części  wypowiedzi  zwróciła  uwagę,  iż  nie  liczy  się  zadanie  mniejszości  w  której  ona

właśnie jest, a propozycje tej mniejszości nie są brane pod uwagę. Dalej zwróciła się do radnych

i powiedziała,  iż  należny  przyglądać  się  pracy  Burmistrza,  ale   należy  pozwolić   normalnie

pracować oraz wyraziła zdziwienie i wstyd, iż rada właśnie takie stanowisko zajmuje. 

Do słów radnej Ewa Tomczyk odniosła się radna Jadwiga Grudzińska, która powiedziała, iż po

wypowiedzi koleżanki nasuwa się jej taka refleksja, iż dla niej osobiście też jest, to wstyd pracować

w takiej radzie,  zaznaczyła również, iż jest po raz pierwszy radną i od samego początku czuje się

zażenowana pracując w tej radzie, ponieważ od samego początku nie ma żadnego dialogu pomiędzy

burmistrzem, a radą.  Zasygnalizowała, iż Burmistrz nie  rozmawia z radnym i Przewodniczącym,

zaznaczyła również, iż ,,Burmistrz stwierdził ,że nie jest on dla niego partnerem do rozmowy, a Pan

Domeradzki  jest  za  długo,  bo  osiem  lat  radnym”   dlatego  czyje  się  zażenowana.  Radna

przypomniała również, iż to rada jest władzą uchwałodawczą, a Burmistrz  władzą wykonawczą.

Zaznaczyła  również,  iż  na  komisji  były  rozmowy  dotyczące  wysokości  stawek,  ale  nie  było

żadnego głosownia, ponieważ jak powiedziała radna należy się  ,,wsłuchać w głos społeczeństwa”,

dyskusja była, ale rada dzisiaj będzie podejmować decyzję o wysokości kwot podatku. 

Radny Jerzy Wasiołek zwrócił uwagę, iż właśnie na komisjach rada powinna ustalać kwoty, a na

sesji  powinno odbywać się głosowanie.  W dalszej  swoje wypowiedzi  zwrócił  się z  zapytaniem

z czego gmina sfinansuje planowane inwestycje, skoro obniżamy podatki, zaznaczył również, że

jeżeli  nie  będziemy posiadali  środków własnych,  to  nie  otrzymamy środków zewnętrznych  na

inwestycje. 



Pani  Skarbnik zaznaczyła,  iż  radni  muszą mieć  świadomość,  że  po obniżce  w roku przyszłym

otrzymamy mniejszą subwencję o 184. 000,00 zł 

Pani  sołtys  sołectwa  Lenie  Wielkie  Jadwiga  Ziołkowska  zwróciła  się  do  radnych  z  prośbą

o przemyślenie i zastanowienie, ponieważ radni inaczej ustalają swoje decyzje na komisjach, a na

sesjach całkowicie inne podejmują decyzję. Zasygnalizowała również, iż to to rada odpowiada za

budżet i jego ustalenia oraz za wszystkie podejmowane decyzje oraz radni  powinni spytać Pani

Skarbnik jakie to będzie miało skutki na następny rok w jakichkolwiek podjętych inwestycjach.

Następnie poprosiła by Pani skarbnik ustosunkowała się do podatku rolnego, jaki on będzie miał

skutki finansowe w następnym roku . 

Przewodniczący  Rady  powiedział  ,iż  Pani  skarbnik  podawał  już  kwotę  o  jaką  może  zostać

zmniejszona subwencja. 

      Następnie  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  wniosku  formalnego  Pana  Mirosława

Mierzejewskiego w  sprawie obniżenie ceny skupu żyta stanowiącego podstawę ustalenia podatku

rolnego na 2016 rok do wysokości 45,00 zł.

Ustawowy skład rady -15, obecnych -15

Za- 11,

Przeciw-1,

Wstrzymało się -3.

Wniosek formalny został przegłosowany. 

Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały po poprawkach i zarządził głosowanie. 

Ustawowy skład rady -15, obecnych -15

Za- 11,

Przeciw-0,

Wstrzymało się -4.

Uchwała został podjęta. 

Przewodniczący zarządził 10 min przerwy, a po przerwie wznowił obrady. 



Do punktu 4 p-pkt „c”

Radny Wiesław Jaworski złożył wniosek formalny, aby podatek od nieruchomości pozostawić na

takim samym poziomie jak w roku ubiegłym.  

Radny Mirosław Mierzejewski spytał natomiast od czego jest podatek od działek  niezabudowanych

objętych obszarem rewitalizacji. 

Odpowiedzi  udzieliła  Pani  Skarbnik,  iż  to  jest  nowy podatek  którym mowa w ustawie  z  dnia

09 października 2015r.  o rewitalizacji  (Dz.U.2015.1777.)  i  położonych na terenach,  dla  których

miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  przewiduje  przeznaczenie  pod  zabudowę

mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym  wyłącznie te

rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął

okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Radny Henryk Domeradzki powiedział, iż też uważa, że podatek od stajenek jest za wysoki.

Burmistrz odniósł się do podatku dotyczącego, szopek, stajenek i garaży, zaznaczył, iż kwota która

obowiązywała w naszej gminie nie była zmieniana od dawna tj. kwota 2,08 zł, a kwota max jest ok.

7,68 zł. 

Powiedział również, iż w gminach ościennym za ten podatek nie ma kwoty niżej niż 4.00 zł, nie jest

to  kwota  max,  ale  jest  to  już  jak  powiedział  Burmistrz   kwota  pośrednia.  Zwrócić  uwagę,  iż

w materiałach  przedstawionych radnym na komisji była proponowana kwota 3,99, a po dyskusji

członkowi komisji doszli do  wniosku, że będzie to kwota 3,00 zł . 

W dalszej części wypowiedzi przypomniał radnym, iż proponował, że jeżeli zajdzie taka potrzeba

to przygotuje  przekrój  społeczny  tej  grupy  podatników,  co  nie  spotkało  się  z entuzjazmem.

Zaznaczył również, iż jest przekonany, że w tej grupie grupie społecznej nie znajdują się najuboższe

osoby. 



O głos poprosił radny Jerzy Wasiołek i zaproponował, aby wrócić do stawki ustalonej na komisji

tj. 3,00 zł.

Natomiast  radny  Henryk  Domeradzki  złożył  natomiast  wniosek  formalny  ustalenie  tej  kwoty

2,50 zł.

Przewodniczący  Rady zarządził głosowanie wniosku radnego Jerzego  Wasiołka na kwotę 3,00, zł  

 Ustawowy skład rady -15, obecnych -15

Za- 4,

Przeciw-11,

Wstrzymało się -0.

wniosek nie został przegłosowany 

Następnie Przewodniczący  Rady zarządził głosowanie wniosku radnego Henryka Domeradzkiego

na kwotę 2,50 zł 

Ustawowy skład rady -15, obecnych -15

Za- 11,

Przeciw-1,

Wstrzymało się -3.

Wniosek został przegłosowany. 

Następnie przewodniczący odczytał projekt uchwały po zmianach i zarządził  głosowanie 

Ustawowy skład rady -15, obecnych -15

Za- 12,

Przeciw-0,

Wstrzymało się -3.

Uchwała został podjęta. 

Do puntu 4 p-pkt „d”

Radny  Przemysław  Piekarski  złożył  wniosek  formalny  o  pozostawienie  podatku  od  środków

transportowych na poziomie roku ubiegłego. 

Pani  Danuta  Kwiatkowska spytała  radnego Piekarskiego,  czy zmiany o których była  mowa na



komisji budżetowej zostały naniesione do tego projektu uchwały. 

Radny powiedział, że nie, pozostaje podatek tak jak na 2015 rok.  

Pani Danuta Kwiatkowska zwróciła się do radnych z zapytaniem  czy tylko jedna grupa społeczna,

którą są rolnicy się liczy. Wspomniała, iż w gminach ościennych jest dużo niższy, niż w naszej,

a gminy dbają o swoich przedsiębiorców w odróżnieniu od naszej. Powiedziała, iż płaci wysokie

podatki, zatrudnia ludzi, którym daje prace,a nie posiada jako przedsiębiorąc żadnych dofinansowań

z zewnątrz takich jak mają rolnicy.  Zwróciła się rady mówiąc, że jeżeli dalej  tak będą robić to

w Gminie  wogóle  nie  będzie  się  rozwijać,  a  pozostaną  w niej  sami  emeryci  i  rolni,  ponieważ

przedsiębiorcy nie mają żadnego wsparcia  i  w przypadku takim będzie ich  coraz mniej  płacić

podatki, a firmy swoje będą rejestrować w gminach chociażby ościennych.

Głos zabrał radny Przemysław Piekarski i wycofał wcześniej postawiony wniosek.

Radny  Jerzy  Wasiołek  podziękował  za  wycofanie  wniosku,  ponieważ  jak  powiedział  stawka

podatku od środków transportowych jak była  była zdecydowanie za wysoka.  

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i zarządził

głosowanie  

  

Ustawowy skład rady -15, obecnych -15

Za- 15,

Przeciw-0,

Wstrzymało się -0.

Uchwała został podjęta. 

Do punktu 4 p-pkt „e”

Projekt  uchwały  w  sprawie  opłaty  w  sprawie   ustalenia  dziennej  stawki  opłaty  targowej  oraz

określenia zasad jej poboru przedstawiła Pani Skarbnik i powiedziała , iż na  podstawie art. 18 ust. 2

pkt  8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2015 rok,  poz.1515)

ustawodawca  upoważnił  rady  gmin  do  podejmowania  uchwał  w  sprawach  podatków  i  opłat

lokalnych w granicach określonych w odrębnych ustawach.

Wobec barku dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

Ustawowy skład rady -15, obecnych -15

Za- 15,



Przeciw-0,

Wstrzymało się -0.

Uchwała został podjęta. 

Do punktu 4 p-pkt „f” 

Projekt uchwały  zmieniającej  Uchwałę  Nr II/13/02  Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia

09 grudnia 2002 roku  w sprawie  określenia  wzoru formularzy  dla  ustalenia  wymiaru poboru

podatku od nieruchomości przedstawiła Pani Skarbnik Agnieszka Ziółkowska. 

Wobec braku dyskusji  w tym temacie Przewodniczący Rady odczytał  projekt  uchwał i  zrządził

głosownie 

Ustawowy skład rady -15, obecnych -15

Za- 15,

Przeciw-0,

Wstrzymało się -0.

Uchwała został podjęta.

Do punktu 4 p-pkt „g ”

Przewodniczący Rady o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/14/02 Rady

Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 09 grudnia 2002 roku w sprawie przyjęcia wzoru formularzy

niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego poprosił Panią Skarbnik.

Następnie spytał czy są uwagi  do przedstawionego projektu uchwały , a wobec ich braku zarządził

głosowanie . 

Ustawowy skład rady -15, obecnych -15

Za- 15,

Przeciw-0,

Wstrzymało się -0.

Uchwała został podjęta.



Do punktu 4 p-pkt „h”

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na

rok 2016 ” przedstawiła Zastępca Burmistrza Pani Marzena Niekraś. 

Wobec barku  pytań  i  uwag  w przedstawionym temacie  Przewodniczący Rady odczytał  projekt

uchwały i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15, obecnych -15 

Za- 15, 

Przeciw -0,

Wstrzymało się -0. 

Uchwała została podjęta 

Do punktu 4 p-pkt „i”

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata

2016-2020 ” przedstawił Pan Burmistrz, który powiedział , iż zarządzeniem powołał zespół, który

pracował  na  pracami  zawiązanym  z  opracowaniem  tego  projektu.  Podał  skład  komisji  oraz

poinformował radnych, iż projekt został poddany konsultacjom społecznym podczas, których nie

wpłynęły  żadne  uwagi.  W  dalszej  części  wypowiedzi  przestawił  główne  cele  staregii  oraz

przedstawił kierunki rozwoju na kolejne lata.

O głos  poprosił  radny Jerzy Wasiołek,  który powiedział,  iż  do  przedstawionej  strategii  nie  ma

żadnych uwag , jest ona krótka i zwięzła.

Wobec braku dalszej  dyskusji  w tym temacie,  Przewodniczący Rady odczytał  projekt  uchwały

i zarządził głosowanie. Ustawowy skład rady 15, obecnych -15 

Za- 15, 

Przeciw -0,

Wstrzymało się -0. 

Uchwała została podjęta.



Do punktu 4 p-pkt „j”

Pani  Marta  Raśkiewicz  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  przeprowadzenia  konsultacji

z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Glewo –Mokre, gmina Dobrzyń nad Wisłą,

dotyczących zmiany nazwy miejscowości. 

Przewodniczący  spytał  czy  są  uwagi  i  pytania  w  tym  temacie,  a  wobec  ich  braku  zarządził

głosowanie.

Ustawowy skład rady 15, obecnych -15 

Za- 15, 

Przeciw -0,

Wstrzymało się -0. 

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady zarządził 5 min przerwy, a po niej wznowił obrady.

Do punktu 5 

Pani radna Jadwiga Grudzińska złożyła wniosek o powołanie komisji statutowej z uwzględnieniem

wszystkich radnych rady miejskiej. 

Do punktu 6 

 Pan  Kazimierz  Janecki,  zwrócił  się  do  Burmistrza  i  powiedział,  iż  ma  nadzieje,  że  niedługo

zakończy się zostanie podpisane porozumienie ze strażami.Pani Monika Kołaczyńska zwróciła się

do Burmistrza z zapytaniem dotyczącym ilości regulaminów organizacyjnych, ponieważ na stronie

bip znajdują się dwa regulaminy i każdy jest innej treści. 

Do punktu 7 

 Przewodniczący  Rady  –  Jerzy  Żurawski  kończąc  obrady  dwudziestej  Sesji,  podziękował

wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady dwudziestej Sesji Rady

Miejskiej.

Protokółowała:                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej 

Magdalena Sujka                                                                      Jerzy Żurawski 




