
Protok61 nr 512016 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budietu i Finans6w 

w dniu 25 listopada 2016r. 

Posiedzenie Komisji odbylo sig w Urzgdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o go&. 14.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodniczqcy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budietu 
i Finansow Jdzef Lutomirski i poinformowal, ze w posiedzeniu Komisji bierze udzial 

3 radnych (nieobecni radni: Jolanta Kaczmarska, Bozena Kalinowska i Artur Borkowski; lista 
obecnoici- zalqcznik nr I), co stanowi quorum, przy ktdryrn Komisja moze obradowak. 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Sekretarz Tadeusz Kanownik, Kierownik Referatu 
Podatkdw, Oplat Lokalnych i Windykacji (PW) Beata Dobrowolska oraz Kierownik Referatu 
Gospodarki Gruntarni, Planowania Przestrzennego i Rozwoju (GP) Cezary Parzychowski (lista 
obecnogci- zalqcznik nr 2). 

Przewodniczqcy Komisji Jdzef Lutomirski 
Przedstawil nastqpujqcy ponqdek posiedzenia: 

1. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zarzqdzenia poboru podatkdw: rolnego, 
leSnego, od nieruchomoici, oplaty targowej, oplaty miejscowej w drodze inkasa, 
okreglenia inkasentdw i wysokoici wynagrodzenia za inkaso. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwaky w sprawie wydzier2awienia czqici nieruchornoici 
stanowiqcej dzialkq nr 8611 7 w obrqbie Szadki. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wydzieriawienia czqici nieruchomoici 
stanowiqcej dzidkq nr 8614 w obrqbie Szadki. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wydzierbwienia czqSci nieruchomoSci 
stanowiqcej dzialkq nr 53 w obrqbie 07 w Serocku. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wydzieriawienia czqici nieruchomoici 
stanowiqcej dzialkq nr 711 w obrqbie 08 w Serocku. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wydzieriawienia czqSci nieruchomoici 
stanowiqcej dzialkq nr 10124 w obrqbie 05 w Serocku. 

7. Sprawy rdkne. 

Do przedstawionego porqdku obrad nie zgloszono adnych uwag, porzqdek posiedzenia 
Komisji zostak przyjqty bez uwag. 

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

Kierownik Referatu PW Beata Dobrowolska 
,,PrzedstawiliSmy Panstwu projekt nowej uchwaly w zakresie poboru podatkdw lokalnych. 
Dotychczas funkcjonowaliimy na uchwale z 201 lr. i kolejnych jej zmianach. Byla to uchwala 
Nr 139/XVI/2011 z 30 listopada 201 1 r. Praktycznie co roku nastqpowaly zmiany tej uchwaly, 
glownie spowodowane byly zaiqcznikiem do uchwaly, gdzie znajduje siq wykaz inkasentdw 
pobierajqcych oplatq miejscowq. Ze wzglqddw porqdkowych, chcielibySmy zaproponowad 
przyjqcie nowej uchwaiy, aby moina bylo pracowad na jednolitym tekicie uchwdy. 



Inkaso podatk6w lokalnych jest okreSlone w poszczeg6lnych ustawach w zakresie podatku 
rolnego, leinego i podatku od nieruchomoSci. Jest to forma klasyczna, dopuszczona 
szczeg6lnymi ustawami. W naszym pmypadku inkaso dotyczy podatk6w lokalnych, oplaty 
targowej oraz oplaty miejscowej. 
JeSli chodzi o proponowane zmiany, w 52 w ust. 1 zostali okreileni inkasenci. JeSli chodzi 
o oplatq targowq., nie wnosimy tutaj zadnych zmian. Inkasentarni oplaty miejscowej sq 

podmioty wymienione w zdqczniku do uchwaly. W zalqczniku nastqpily pewne zmiany, kt6re 
byly spowodowane albo zmianq nazw oSrodka albo zmianq adresu oSrodka. W zatqczniku do 
uchwaly w pozycji 13 nastqpila zmiana nazwy z firmy Tomasz i Monika Olszewscy i Piotr 
Olszewski- Restauracja- Hotel ,,Zloty Lin", Wierzbica 9 na firmq Lupo Investments Gruppo 
Sp. z. o. o. Warszawa, ul. Towarowa 3512,OO-869 Warszawa. W pozycji 18 r6wniez nastqpila 
zmiana nazwy oirodka z firmy Dariusz Szarnbelan- OSrodek Wypoczynkowy ,,Szambelann- 
Lacha ul. Sosnowa 3 na firmq Cech Rzemiosl Sk6rzanych im. J. Kililiskiego Warszawa, 
ul. Wqski Dunaj 10,OO-256 Warszawa. 
Sq dwie zmiany adres6w oSrodk6w: 
- w pozycji 17- Warszawski Holding NieruchomoSci S.A. w Warszawie ul. ~wiqtokrz~ska 36, 
00- 1 16 Warszawa na Warszawski Holding NieruchomoSci S.A. w Warszawie, ul. Jana Pawla 
I1 12,OO-124 Warszawa. 
- w pozycji 8- Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Zegrzynek- wieS Jadwisin na 
Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Zegrzynek Jadwisin, ul. Szaniawskiego 2 15. 
W przypadku podatku rolnego, leSnego i od nieruchomoSci nasQpila zmiana. Dotychczas 
inkaso bylo prowadzone przez soltys6w solectw gminy Serock. Na podstawie wniosku radnego 
Slawomira Osiwaly proponujemy, aby inkaso na terenie osiedla w Zegrm bylo dokonywane 
w osobie Przewodnicqcego Z q d u  Rady Osiedla Zegrze. Jest to czynnoSC dopuszczana 
prawem. Jest obowiqzek wyrakenia zgody przez osobq, kt6ra bqdzie pehila tq funkcjq. 
W pozostalym zakresie, a wiqc w terrninie, w kt6rym bqdq pobierane i odprowadzane oplaty 
z tytulu inkasa nie ma zadnych zmian. JeSli chodzi o wysokoSC wynagrodzenia i termin wyplaty 
wynagrodzenia, nie ulegly one zmianie." 

Radny Krqszto f Boiikowski 
,,Czy nie lepiej w uchwale jako inkasenta wpisaC og6lnq nazwq- przewodnicqcy wydzielonego 
osiedla w ramach gminy? W tym momencie jest to dedykowane do Zegrza. Czy gdyby powstdo 
nowe osiedle w Serocku, r6wniej: bylaby mo8liwoSC wskazania inkasenta? Czy w zwiqku 
z tym nie lepiej zapisaC tego w spos6b ogblny, tak jak jest w przypadku soltys6w?" 

Kierownik Referatu PWBeata Dobrowolska 
,,Moim zdaniem nie, poniewai trzymarny siq dokladnie wniosku, kt6ry wplynql do Pana 
Bunnistrza. We wniosku jest konkretnie wskazana osoba, kt6ra pehilaby tq funkcjq. Natomiast 
zakladanie pewnej hipotezy, w tym rniejscu i w tyrn czasie wydaje mi siq nieuzasadnione. 
Zawsze uchwalq moina zmienik." 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Na terenie rniasta Serock nie ma zarqdzonego inkasa." 

Radny Krwsztof Boiikowski 
,,Drugie pytanie dotyczy adres6w podmiot6w pobierajqcych oplatq miejscowq. W tym zakresie 
nastqpujq zmiany. Czy nie wystarczy numer NIP danego oSrodka albo numer KRS, kt6ry nie 
zmienia siq, nawet gdy zmienia siq adres oSrodka?" 














