
Rzekuń, dnia  26.11.2007 r.

Rada Gminy
Rzekuń

Wniosek
Komisji Rewizyjnej z dnia 26 listopada 2007 roku.

Komisja wnioskuje o ujęcie w planie pracy Komisji Rewizyjnej w miesiącu grudniu 
2007 roku  przeprowadzenia kontroli w zakresie umarzania  podatków za lata 2006 – 
2007 .

Przewodniczący Komisji

Kazimierz Jastrzębski



Rzekuń, dnia 26 listopada 2007 r.

Rada Gminy 
Rzekuń

Wnioski
Komisji Rewizyjnej  do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Rzekuń oraz wprowadzenia 
zwolnień.

Członkowie Komisji  wnoszą  do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości 
stawek  podatku  od  nieruchomości  położonych  na  terenie  gminy  Rzekuń  oraz 
wprowadzenia  zwolnień następujący wniosek:
 

1. W paragrafie 1  w punkcie 1 od gruntów,  podpunkt c pozostałych , w tym 
zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku 
publicznego przez  organizację pożytku  publicznego  - 0,14 zł od  1m2.

2. Ulgi i zwolnienia podatków należy wprowadzać po zasięgnięciu opinii Komisji 
Budżetu i Oświaty.

Przewodniczący Komisji
Kazimierz Jastrzębski

Otrzymują:
1. Wójt Gminy
2. a/a



Rzekuń, dnia 26 listopada 2007 r.

Rada Gminy 
Rzekuń

Wnioski
Komisji Rewizyjnej do projektu uchwały w sprawie   określenia  wysokości  stawek 
podatku od środków transportowych na terenie gminy Rzekuń oraz wprowadzania 

zwolnień w tym podatku 

Członkowie  Komisji  po  rozpatrzeniu   projektu  uchwały  w  sprawie   określenia 
wysokości  stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Rzekuń 
oraz  wprowadzania  zwolnień  w  tym podatku  wnioskują  ,  aby  ulgi  i  zwolnienia 
podatków  wprowadzać po zasięgnięciu opinii Komisji Budżetu i Oświaty.

Przewodniczący Komisji
Kazimierz Jastrzębski

Otrzymują:

1. Wójt Gminy
2. a/a



Rzekuń, dnia 26 listopada 2007 r.

Rada Gminy 
Rzekuń

Wnioski
Komisji Rewizyjnej do projektu uchwały w sprawie   określenia  wysokości stawek 
podatku od środków transportowych na terenie gminy Rzekuń oraz wprowadzenia 

zwolnień w tym podatku.

Członkowie Komisji po rozpatrzeniu   projektu uchwały w sprawie  obniżenia ceny 
skupu żyta  przyjmowanej  jako podstawa obliczenia  podatku rolnego wnioskują  o 
przyjęcie  40 zł  jako podstawy  do obliczania podatku rolnego. 

Przewodniczący Komisji
Kazimierz Jastrzębski

Otrzymują:

1. Wójt Gminy
2.  a/a



Rzekuń, dnia 26 listopada 2007 r.

Rada Gminy
Rzekuń 

Wnioski 
Komisji Rewizyjnej do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej w 

2007 roku.

Członkowie  Komisji  po  rozpatrzeniu  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany 
uchwały  budżetowej  w  2007  roku  opiniują  ją  pozytywnie.  Natomiast  w  całości 
odrzucają autopoprawkę  do projektu uchwały złożoną  w dniu 26 listopada 2007 
roku i składają wniosek o wprowadzenie do załącznika nr 1  limity wydatków na 
wieloletnie  programy inwestycyjne  na lata 2007 – 2009 inwestycji pn. „  Budowa 
ulicy  Ławskiej,  Kwiatowej,  Batorego,  Przechodniej,  Słonecznej  oraz   wykonanie 
chodnika   i  asfaltow3anbie   ulicy  Szkolnej  w  Rzekuńiu  „  z  przeznaczeniem 
istniejącej  kwoty   na  rok  2007     oraz  kwoty  103  000,00  zł  na  rok  2008  z 
przeznaczeniem na asfaltowanie  i budowa chodników na ulicy Szkolnej w Rzekuńiu

Przewodniczący Komisji
Kazimierz Jastrzębski

Otrzymują:

1.Wójt Gminy
2.a/a



Rzekuń, dnia 26 listopada 2007 r.

Rada Gminy
Rzekuń 

Opinia  
Komisji Rewizyjnej do projektu uchwały w sprawie powiadomienia Sekretarza 

Gminy i Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczeń dotyczących pracy 
lub służby w organach bezpieczeństwa  państwa lub  współpracy z tymi organami w 
okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. oraz poinformowania tych 

osób o skutku niedopełnienia tego obowiązku

Członkowie  Komisji  wydali  pozytywną  opinię  do  projektu  uchwały  w  sprawie 
powiadomienia  Sekretarza  Gminy  i  Skarbnika  Gminy  o  obowiązku  przedłożenia 
oświadczeń dotyczących pracy lub służby w organach bezpieczeństwa  państwa lub 
współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 
r. oraz poinformowania tych osób o skutku niedopełnienia tego obowiązku
                                                                                                

Przewodniczący Komisji
Kazimierz Jastrzębski

Otrzymują:

1. Wójt Gminy
2. a/a



Rzekuń, dnia 26 listopada 2007 r.

Rada Gminy 
Rzekuń

Wnioski
Komisji Budżetu i Oświaty  do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Rzekuń oraz 
wprowadzenia  zwolnień.

Członkowie Komisji  wnoszą  do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości 
stawek  podatku  od  nieruchomości  położonych  na  terenie  gminy  Rzekuń  oraz 
wprowadzenia  zwolnień następujące wnioski:
 

1. W paragrafie 1  w punkcie 1 od gruntów,  podpunkt c pozostałych , w tym 
zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku 
publicznego przez  organizację pożytku  publicznego  - 0,14 zł od  1m2.

2. W  paragrafie  1  w  punkcie  2   od  budynków  lub  ich  części  podpunkt  b 
związanych z prowadzeniem  działalności    gospodarczej  -   pozostawić na 
ubiegłorocznym poziomie, 

3. W punkcie 2 w podpunkcie c pozostałych w tym  zajętych na prowadzenie 
odpłatnej  statutowej   działalności  pożytku   publicznego   przez  organizację 
pożytku publicznego – 3,50 zł  od 1m2  

4. Ulgi i zwolnienia podatków należy wprowadzać po zasięgnięciu opinii Komisji 
Budżetu i Oświaty.

Przewodniczący Komisji 
Jan Kupis

Otrzymują:
1. Wójt Gminy
2. a/a



Rzekuń, dnia 26 listopada 2007 r.

Rada Gminy 
Rzekuń

Wnioski
Komisji Budżetu i Oświaty do projektu uchwały w sprawie   obniżenia ceny skupu 

żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. 

Członkowie Komisji po rozpatrzeniu   projektu uchwały w sprawie  obniżenia ceny 
skupu żyta  przyjmowanej  jako podstawa obliczenia  podatku rolnego wnioskują  o 
przyjęcie  36 zł  jako podstawy  do obliczania podatku rolnego. 

Przewodniczący Komisji 
Jan Kupis

Otrzymują:

1. Wójt Gminy
2. a/a



Rzekuń, dnia 26 listopada 2007 r.

Rada Gminy 
Rzekuń

Wnioski
Komisji Budżetu i Oświaty do projektu uchwały w sprawie  określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Rzekuń oraz 
wprowadzenia zwolnień w tym podatku. 

Członkowie  Komisji  opiniują  pozytywnie  projekt  uchwały  w  sprawie  określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Rzekuń oraz 
wprowadzenia zwolnień w tym podatku. 

Przewodniczący Komisji 
Jan Kupis

Otrzymują:

1.Wójt Gminy,
2. a/a



Rzekuń, dnia 26 listopada 2007 r.

Rada Gminy
Rzekuń

Wnioski
Komisji Budżetu i Oświaty do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej w 2007 roku.
 

1. Komisja  pozytywnie  opiniuje  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały 
budżetowej,  jednakże wnioskuje o odrzucenie autopoprawki .

2. Środki  na  budowę  ulicy  Szkolnej  w  Rzekuńiu   w  kwocie  103  000,00  zł 
proponuje  wprowadzić  do  załącznika  inwestycyjnego  nr  2   tj.  zadania 
inwestycyjne   na  rok  2008  w  celu  umożliwienia  rozpoczęcia  realizacji 
inwestycji w roku 2007 .

3. Wyżwirować  drogę  w  Borawem  za  torami  w  prawo  w  kierunku  Państwa 
Chełstowskich  (  5  wywrotek  żwiru  )  ,  zakupić  pompę  CO    do  Szkoły 
Podstawowej w Rzekuńiu oraz przeznaczyć środki na zakup kserokopiarki – 
środki w kwocie  10 000,00 zł wziąć z utrzymania z działu 900 rozdział 90095.
 

4. Kwotę 7 000,00 zł na ogrodzenie boiska w Drwęczy wprowadzić do budżetu 
gminy na 2008 r. 

Przewodniczący Komisji 
Jan Kupis

Otrzymują:
1. Wójt Gminy,
2. a/a



Rzekuń, dnia 26 listopada 2007 r.

Rada Gminy
Rzekuń

Wnioski
Komisji Budżetu i Oświaty do projektu uchwały w sprawie projektu uchwały w 

sprawie określenia wzoru formularzy, informacji, deklaracji i załączników w 
sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Członkowie  Komisji  wydali  pozytywną  opinię  do  projektu  uchwały  w  sprawie 
projektu uchwały  w sprawie określenia  wzoru formularzy,  informacji,  deklaracji  i 
załączników  w  sprawach  podatku  od  nieruchomości,  podatku  rolnego  i  podatku 
leśnego.

Przewodniczący Komisji 
Jan Kupis

Otrzymują:

1. Wójt Gminy.
2. a/a



Rzekuń, dnia 26 listopada 2007 r.

Rada Gminy 
Rzekuń

Wnioski
Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska do projektu 

uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
położonych na terenie gminy Rzekuń oraz wprowadzenia  zwolnień.

Członkowie Komisji  wnoszą  do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości 
stawek  podatku  od  nieruchomości  położonych  na  terenie  gminy  Rzekuń  oraz 
wprowadzenia  zwolnień następujący wniosek 
W paragrafie 1  w punkcie 1 od gruntów,  podpunkt c pozostałych , w tym zajętych 
na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego  przez 
organizację pożytku  publicznego  - 0,14 zł od  1m2.

Przewodniczący Komisji 

Edward Gryczka
Otrzymują:

1. Wójt Gminy
2. a/a



Rzekuń, dnia 26 listopada 2007 r.

Rada Gminy 
Rzekuń

Wnioski
Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska do projektu 

uchwały w sprawie   obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 
obliczenia podatku rolnego. 

Członkowie Komisji po rozpatrzeniu   projektu uchwały w sprawie  obniżenia ceny 
skupu żyta  przyjmowanej  jako podstawa obliczenia  podatku rolnego wnioskują  o 
przyjęcie  40 zł  jako podstawy  do obliczania podatku rolnego. 

Przewodniczący Komisji 

Edward Gryczka
Otrzymują:

1. Wójt Gminy
2. a/a




