
Protok6l nr 312016 
z posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich w dniu 23 listopada 2016r. 

Posiedzenie Komisji odbyio sie w Urzqdzie Miasta i Gminy Serock; ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o go&. 13.30. 

Posiedzenie Komisji otworzyla Przewodnicqca Komisji Spraw Obywatelskich Agnieszka 
Oktaba i poinformowala, i e  w posiedzeniu Komisji bierze udzial 3 radnych (nieobecni radni: 
Bokena Kalinowska, Gabriela Ksiqiiyk i Krzysztof Botikowski; lista obecnolci- zalqcznik 
nr 1). W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Skarbnik Monika Ordak, Kierownik OSrodka 

Pomocy Spolecznej (OPS) Anna Orlowska, Kierownik Referatu Podatkow, Oplat Lokalnych 
i Windykacji (PW) Beata Dobrowolska oraz Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego 
i Obshgi Rady Miejskiej (RMP) Rafal Karpinski (lista obecnoici- zalqcznik nr 2). 

Przewodniczqca Komisji Agnieszka Oktaba 
Przedstawila nastqpujqcy porqdek posiedzenia: 

1. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zarzqdzenia poboru podatk6w: rolnego, 
leinego, od nieruchomoSci, oplaty targowej, oplaty miejscowej w drodze inkasa, 
okreSlenia inkasentbw i wysokoici wynagrodzenia za inkaso. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilalctyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych, Przeciwdzialania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 201 7 rok. 

3. Sprawy r6ine. 

Do przedstawionego porzqdku posiedzenia nie zgloszono iadnych uwag. Poqdek  posiedzenia 
Komisji zostal przyjqty bez uwag. 

1. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie zanqdzenia poboru podatk6w: rolnego, 
leinego, od nieruchomolci, oplaty targowej, oplaty miejscowej w drodze inkasa, 
okreilenia inkasent6w i wysokolci wynagrodzenia za inkaso 

Kierownik Referatu PWBeata Dobrowolska 
,,Uchwala obowiqzuje od 2011r. W drodze przedstawionego Phstwu projektu uchwaly 
chcielibySmy uchylit uchwalq z 2011r. wraz z uchwalami zmieniajqcymi. Co roku byla 
dokonywana zmiana uchwaly. W celach poqdkowych chcielibySmy pracowat na jednej 
uchwale od przyszlego roku. 
Wplynql wniosek od radnego Rady Miejskiej- Pana Slawomira Osiwaly w sprawie 
urnoiliwienia podatkdw i oplat w formie inkasa. Jest to podyktowane tym, i e  nie funkcjonuje 
w Urzqdzie kasa. Z uzasadnienia pisma wynika, i e  wiele osob- mieszkhcow Zegrza jest 
zainteresowanych dokonywaniem bezpogredniej oplaty u inkasenta. Ulatwiloby to znacznie 
dokonywanie w terminie platnoSci podatku. Nie ma iadnych przeszkod prawnych, aby 
Przewodnicqcy Zarzqdu Rady Osiedla Zegrze by4 inkasentem. Potrzebna jest uchwala Rady 
Miejskiej w tej sprawie oraz wyraienie zgody przez inkasenta. W $2 w ust. 1 w pkt 3 projektu 
uchwaly wprowadziliSmy zmianq w stosunku do poprzednich uchwal, i e  ,,podatku rolnego, 
legnego, od nieruchomoici Gqcznego zobowiqzania pienigzneg0)- soltysi wsi Gminy Serock, 
Przewodniczqcy Zarzqdu Rady Osiedla w Zegrzu. " Bylaby to zmiana w stosunku do poboru 
podatkbw i oplat lokalnych. 



(??a posiedzenie KomiSjiprzyby!~ radna Gabriela Ksiqzyk). 

W zakresie oplaty miejscowej dokonaliSmy zmian w zalqczniku do uchwaly. Wykazywali4my 
wszystkie podmioty, kt6re byly uprawnione do roli inkasenta i poboru oplaty miejscowej. 
W tej chwili w wykazie jest 24 podmioty. JesteSmy na etapie weryfikacji czy te wszystkie 

podmioty powinny by6 wykazywane i powinny wnosi6 oplatq. Natomiast pewnego 
uszczegolowienia wymagaly zapisy w stosunku do niekt6rych podmiotow w zakresie adresu- 
siedziby inkasenta bqdi zmiany nazwy inkasenta. W pozycji 13 w zalqczniku do uchwaly mamy 
podrniot, kt6ry zmienil nazwq z firmy Tomasz i Monika Olszewscy i Piotr Olszewski- 
Restauracja- Hotel ,,Zloty Lin" Wierzbica 9 na firmq Lupo Investments Gruppo Sp. z 0.0. 
Warszawa, ul. Towarowa 3512, 00-869 Warszawa. Inkasentem bqdzie nadal ,,Zloty Lin" 
Sp. z 0.0. ul. Echa LeSna 58,03-257 Warszawa- talc wynika z ~Swiadczenia, kt6re wplynqlo do 
Urzqdu. 
W pozycji 18 zalqcznika do projektu uchwaly poprzednio byl zapis, i e  inkasentem jest firma 
Dariusz Szarnbelan- OSrodek Wypoczynkowy ,,Szarnbelan"- Lacha ul. Sosnowa 3. W wyniku 
naszej kontroli na miejscu i w wyniku pisma, ktore do nas wplynqlo okazuje siq, ze O6rodek 
Wypoczynkowy ,,Szambelan" by1 dzieriawcq tej nieruchomoici i mial dokonywa6 poboru 
oplaty miejscowej. Umowa zostala jednak rozwiqzana. W tej chwili inkasentem bedzie 
wldciciel- firma Cech Rzemiosl Sk6rzanych irn. J. Kiliiiskiego Warszawa, ul. Wqski Dunaj 
10, 00-256 Warszawa. 
Nastqpily zmiany w adresach oSrodk6w. Dotyczy to dw6ch oSrodkbw: 
- w pozycji 8 bylo Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Zegrzynek- wieS 
Jadwisin, powinno by6 Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Zegrzynek Jadwisin, 
ul. Szaniawskiego 21 5. 
- w pozycji 17 poprzednio by1 zapis- Warszawski Holding NieruchomoSci S.A. w Warszawie 
ul. Swietokrzyska 36, 00-116 Warszawa na Warszawski Holding NieruchomoSci S.A. 
w Warszawie ul. Jana Pawla I1 12,OO-124 Warszawa. 
Nie zmienia sig termin poboru podatk6w i oplat, jak r6wniei wysokoS6 wynagrodzenia za 
inkaso." 

Przewodniczqca Komisji Agnieszka Oktaba 
,,W punkcie 18 dqcznika do uchwaly jest Czech Rzemiosl Sk6rzanych, natomiast Pani 
Kierownik powiedziala, ze jest to firma Cech Rzemiosl Skbrzanych." 

Kierownik Referatu P W Beata Dobrowokka 
,,Jest to Hqd literowy. Dokonamy poprawki w tym zakresie." 

Przewodniczqca Komisji Agnieszka Oktaba 
Poddda pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie zarqdzenia poboru podatkow: rolnego, 
leinego, od nieruchomoSci, oplaty targowej, oplaty miejscowej w drodze inkasa, okredlenia 
inkasent6w i wysokoSci wynagrodzenia za inkaso. 

W glosowaniu 
Projekt uchwaly zostd zaopiniowany pozytywnie przy 4 glosach za- jednoglognie (zalqcznik 
nr 3). 






