PROTOKOL NR 16
Z POSIEDZENIA KOMTSJI REWIZYJNEJ
Z DNIA 21.ll.2017 r.
Posiedzenie komisji otworzyla i obradom przewodniczyla,Przewodnicz4ca Komisji
obecnoSci stwierdzila, ze obecnych jest 5
cztronk6w Komisji./ Iista obecnoSci w zal4czeniul
wobec powylszego Komisja jest wladna do podejmowania wniosk6w.

p. Wioletta Fierek, kt6ra na podstawie listy

Tematy rrosiedzenia:

l. Ustalenie propozycji stawek podatkowych i oplat lokalnych
2.
J.

na 201g.

Analiza materiai6w sesyj nych.
Sprawy bielEce.

Zaproszeni go5cie:
p. Michal Skalecki
p. B. Gniot

w6jt
Inspektor UG

Ad. I
p. B. Gniot - zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS Srednia cena skupu Lyta za okres 11
kwartal6w bEd4cej podstaw4 do ustalenia podatku rolnego na rok podatlowy 2018 wyniosla
52,49 zl za I q. Bior4c powylsze pod uwagg, zaproponowano obnizenie ceny 1 q zyla
przyjmowanej za podstawg obliczenia podatku rolnego do wysokoSci 39,00 zl, co stanowi

wzrost o 2,5o1o do roku poprzedniego. Natomiast stawka podatku leSnego jest ustawowa.
p. M. Blachnierek - budowle, co to znaczy?
p. B. Gniot - odp. jest to obiekt budowlany niebgd4cy budynkiem, np. place pod dzialalnoSi,
fundamenty, place pod maszyny iurzqdzenia, maszty.
W6it - stawki podatku s4 przygotowane zgodnie ze wska2nikiem inflacji. Stawki s4 obnizone
w stosunku do stawek max obowi4zuj1cychustawowo.
p. W. Fierek - poddala pod glosowanie przyjg cie przez czlonk6w komisji stawek podatk6w i
oplat lokalnych na 2018 r.

Czlonkowie komisji przyjgli jednogloSnie proponowane stawki podatk6w
na 201 8 rok.

i

oplat lokalnych

Ad.2

p. T. Mr6z - zostalo wydane

zarzEdzenie nr 7312017 w sprawie powoiania punktu
kontaktowego Host Nation Support (HNS) w Gminie Lubiewo, co znaczy ta nazwa i czy nie
mozna jej zastEpic polsk4 nazwq?
W6jt - jest to na podstawie ustawy o powszechnym obowi4zku obrony Rzeczpospolitej
Polskiej, w celu przegotowania wlaSciwych kom6rek organizacyjnych do realizacji zadan
obronnych zwiqzanych z pobytem i przemiesz czaniem sig wojsk sojuszniczych na obszarze
Gminy Lubiewo, powolano punkt Kontaktowy Host Nation Support (HNS) w Gminie
Lubiewo, zwany dalej ,,Punktem Kontaktowym HNS',. Punk ten zostal powotany w zwiEzku
z cwiczeniami Wisla 2017.
p. W. Fierek - ezy s4 pytanie do uchwaly w sprawie oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi?

p. T. Mr6z - jakie jest zadluZenie w tej sprawie?
W6it - brakuje wprost 50 tys. zl w stosunku rocznym, caly czas monitujemy, egzekwujemy
zaiegloSci. Sprawa wynika, 2e ludzie nie plac4, a po drugie z procesu prowadienii
korespondencji pomigdzy dlulnikami a urzEdem. Koszty koresponderr"ii *yroriq ok.35 tys.
zl. na rok. Ka2de pismo, dokument musi byi wyslany za dowodem dorgczenia, kt6ry kosztuje
7 ,80 zl. Korespondencja do jednej osoby jest w granicach 50 zl.
p. T. Mrriz - czybyla analiza os6b, kt6re maj? najwigksze zadruzeme?
W6it - odp. wSr6d tych os6b sE osoby, ktore s4 wspomagane przez Osrodek pomocy
Spolecznej, ale s4 r6wniez osoby takie, kt6re nie korzystajE z tej pomocy i tez nie ptacE, i ze
Sci4galnoSci4 tez s4 klopoty.
p. T. Mrriz - widzialem informacjg w telewizji, ze dwie gminy Sci4gaj4 zalegloSci za oplaty z
r62nych swiadczeri, kt6re otrzymajE dluznicy. Myslalem , Le taknie mozna.
W6it - odp. tak nie mozna, nie mamy takich mozliwoSci. Jak wiem to ze Swiadczenia 500+
nie mozna rusza(,. Propozycja jest zwigkszenie optaty o I zl, ale wedlug mnie, gdy bEdzie
9,50 zl teZbgdzie dobrze. Ostateczn4 decyzjg podejmie rada.
p. T. Mr6z - czy byla analiza os6b, kute maja najwigksze zadruzenie?
W6it - odp. wSr6d tych os6b s4 osoby, kt6re s4 wspomagan e ptzez Osrodek pomocy
Spolecznej, ale s4 r6wniez osoby, takie kt6re nie korzyst ajq z tij pomocy i tez nie placq, i z-e
SciqgalnoSci4 tez s4 klopoty.
p. T. Mrriz - jestem zapodwylk4, ale nie zgadzam sig z wypowiedziqpanaWojtaz 14
lutego w gazecie pomorskiej oraz w materialach, 2e przez to, Le hdzLe nie plac4 to musi
by6
podwyzka. Jestem za, ale podniosg rgkg przeciw, aby nie kara6 ludzi uczciwych.
Wdit - wczoraj Lez to powiedzial em, 2e za niesolidnoSi malej grupy mieszkaric6w, pozostali
zostan4 pokrzyrvdzeni.
p. M. Kornowski - jak zawsze bylo i bgdzie, 2e uczciwy placi zanieuczciwych. Ustawa
nas
zobowiqzuje i gmina ma obowi4zek odbiera6 Smieci od mieszkaflc6w. Kosztami powinien
byc obciqzony dtuznik, a nie gmina. Sprawa powinna trafii to takiego organu, kt6ry rozwiqze
tE sprawg.

p. W. Fierek - uwazam, ze powinien zmieni6 sig zapis w ustawie odnoSnie Sci4galnoSci.
Najwigcej na tej podwyzce ucierpi4 rodziny wielodzietne.
W6it - zapowiedziana jest zmiana ustawy Smieciowej i maj4 byc zmiany w tym zakresie.
Zgodnie z nowE ustaw4 jest propozycja,2e bgdzie mozna zmieni1, stawki w ci4gu roku
oraz
zastosowai zrolnicowan4 stawkg, jeSli chodzi o rodziny wielodzietne. 500+ spowodowalo
poprawg jakoSci Zycia rodzin, ale r6wniez jest to
p' B. Gniot - nie molna z Zadnego Swiadczeni a oplacac zaleglolci, te osoby musz4 zrobii to
osobiScie. Pracownicy GOPS zwracajq uwagg tym osob4 i mozemy zauwazyc,2e
kilka os6b
przyjdzie i dokona zaplaty, ale za miesiEc jfite osoby nieprzychoizq.
W6it uruchomili5my mozliwoSi placenia w urzEdzii kart4 platnicz;, nie bEdzie
koniecznoSci chodzenia do banku, aby dokonad oplaty. Przez okres trwania projektu
nie
ponosimy w tym zakresie koszt6w.
p. T. Mr6z - kwota 25 tys. zl na remont dachu na budynku Szkoly Podstawowej
w Klonowie,
dlaczego?

w6it - odp. musimy przeprowadzid remont dachu, z uwagi, 2e doraane prace nie przyniosly
efektu. Ze Stowarzyszenta byla kwota 50 tys. zl, z iwagi na brat projektu obecnll
wykorzystujemy te Srodki na potrzebne cele. W trakcie gwarancji wzywaliSmy firmg
do

usunigcia usterek, ale gdy min4 okres gwarancji okazuje sig, ze ponownie cieknie.
p. T.Mr6z - dlaczego wycofano 50 tys. zl na dach dla oSp Lubiewo?
W6it - odp. pierwotne ustalenia byly, 2e koszt ten bgdzie w granicach 50 tys. zl i zrobimy to
we wrzeSniu. ZglaszaliSmy zapytania do firm, podawano koszty w granicach ponad
90 tys-. zl,
dlatego odlozyliSmy to zadanie naprzysziy rok.

p. T. Mrd,z

W6it

-

-

co zrobiono na dworcu

w Suchej i Klonowie?

odp' wszystkie usterki zostaly usunigte. Sami

mies zkancy ponoszQ czgsi winy,
poniewaz jeSli nie otwierajE okien, nie wietrz4 to w mieszkaniach no*y.h *yriEprj.
wilgoZ"
PrzeprowadziliSmy rozmowy z mieszkancami w tym zakresie i zostaly-wykonane wentylacje
tam gdzie byla koniecznoSc.
p. W. Fierek - kwota 105 983 zlzwigkszenie wydatk6w na zad,aniaoSwiatowe, czy
te Srodki
wystarczq do korica roku?
W6it - odp. po przeliczeniach tak wyszlo, ze powinna wystarczyc. ale sytuacja w oSwiacie
zmienia sig z dnia na dzien. Poinformowal r6wnie2, ze po wizycie StarotyTucholskiego
byla
sprawa dr6g w Suchej i Klonowie. w Suchej potrzebne jest opracowanie szerslej
dokumentacji. Zaptoponowali drogg w Klonowie,;eSti gmina d,olozy sig ao tego remontu,
to
oni podejm4 sig tego zadania. Po negocjacjach ustalono kwotg :i tyr. zl. jest ogloszony
przetarg, ale czy bgdzie to zadanie wykonane tego nie wiem.
p. M. Kornowski - jaki jest calkowity koszt tej inwestycji?
w6jt - odp. calkowity koszt liczony jest na ok 250tys. it. Zuk obejmuje polozenie nowej
"t
nawierzchni na odcinku 700m.
W6it - poinformow al, 2e w uchwalach dot. publikacji w Dz. IJrz. zostanie zmienio ny zapis,
tj' Uchwala wchodzi w Zycie z dniem I stycznia 20t8 r. i podlega ogloszeniu w Dzienniku
Urzgdowym Woj ew6dztwa Kuj awsko pomorskiego.

-

Ad.3
W6jt

-

przekazal nastgpuj4ce informacje:

szkole

w

Lubiewie trwaj4 prace porz4dkowe. Od poniedzialku dzieci zostan4
wprowadzone do przedszkola. Nastgpnie bgdE traly prace zwiqzanez likwidacj4
klatki
schodowej. Pomieszczenia s4 bardzo dobrze wyposazono, flp. W przedszkolu,
w
kazdym pomieszczeniu jest czg56 socjalna, tablica interaktywna, prolektor.
Czekamy
na informacjg w sprawie dofinasowania.
p. T. Mr6z - kiedy bgd4 pomalowane zewnEtrzne sciany tej starej
czgsci?
W6it - odp. nie mamy tego zaplanowane. IJwaLam, Le nalehy pr)"rru"ruc pieni4dze
tam
gdzie mamy szanse ottzymac dofinasowanie. MySlg, aby to zrobiZ
w przyszlym roku, ale w

oparciu o naszych pracownik6w.

Kontynuuj4c:
podpisano umow9

-

-

na budowg targowiska w Lubiewie, 16 gmin otrzymalo

dofinasowanie;

odbyl sig roboczy odbi6r drogi w Cierplewie;
planuje sig opracowanie projektu ul. LeSnej w Suchej;

planuje sig wykonanie wierzchniej warstwy drogi
Marszalkowski staramy sig o dofinasowanie.

w

Trutnowie,

wobec wyczerpania porz4dku obrad, posiedzenie Komisji zakohczono.

Prqtokolant
'

I t"

Joanna Glazik

Przewo dn i cz1ca Ko misj

Wioletta Fierek

i

w

lJrzgdzie

