
Protok61 nr 312017 
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Srodowiska i Gospodarki Przestrzennej 

w dniu 18 maja 2017r. 

Posiedzenie Komisji odbylo sig w Urzgdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o go&. 9.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodniczqcy Komisji Rolnictwa, Ochrony ~rodowiska 
i Gospodarki Przestrzennej Wodzimierz Sko6kiewicz i poinformowal, ze w posiedzeniu 
Komisji bierze udzial4 radnych (nieobecni radni: Stanislaw Krzyczkowski i Jaroslaw Pielach; 
lista obecno8ci- zalqcznik nr I), co stanowi quorum, przy kt6rym Komisja moie obradowak. 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Zastqpca Burmistrza Jozef Zajqc, Skarbnik Monika 
Ordak, Kierownik Referatu Podatkdw, Oplat Lokalnych i Windykacji (PW) Agnieszka 
Kalinska oraz Dyrektor Miejsko-Gminnego Zakladu Gospodarki Komunalnej (MGZGK) 
Miroslaw Smutkiewicz (lista obecnolci- zalqcznik nr 2). 

Przewodniczqcy Komisji Wlodzimierz Skoikiewicz 
Przedstawil nastqpujqcy porqdek posiedzenia Kornisji: 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania bubetu Miasta i Gminy 
Serock za 20 16r. w zakresie tematycznym komisji: 

Dzial 01 0- Rolnictwo i lowiectwo 
Dzid 600- Transport i lqcznoSC 
Dzid 71 0- DzialalnoSk uslugowa 
Dzid 756- Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadaj~ych osobowoSci prawnej oraz wydatki zwiqzane z ich poborem 
Dzial- 900- Gospodarka komunalna i ochrona Brodowiska 

2. Sprawy r6ihe. 
3. Zaponanie ze stanem dr6g gminnych- objazd drog. 

Do przedstawionego p o r r n u  posiedzenia Kornisji nie zgloszono iadnych uwag. Porzqdek 
posiedzenia Komisji zostal przyjqty bez uwag. 

1. 
Rozpatnenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budietu Miasta i Gminy Serock 
za 2016r. w zakresie tematycznym komisji 

Radny Marek Biliiiski 
,,Chcial-bym zapytad o dochody z zakresu infrastruktury wodociqgowej i sanitacyjnej wsi." 

Skarbnik Monika Ordak 
,,W tym rozdziale najdujq siq dwa paragrafy. Jeden to grzywna za nieterminowe wykonanie 
danej inwestycji zgodnie z urnowq a drugi paragraf - w&wy z r6inych dochod6w i kwota 
1.447.638 zl to Srodki z tytulu odzyskania podatku VAT od inwestycji, kt6re gmina realizowala, 
gl6wnie zadah wodociqgowych." 



Zastqpca Burmistrza Jdzef Zajqc 
,,Mamy 3 gl6wne h6dla dochod6w. Zawsze najwiqksq pozycjq byly dochody z tytulu podatku 
od nieruchomoSci, podatku PIT oraz subwencji oSwiatowej. Natomiast w zwiqzku z realizacjq 
programu Rodzina 500 plus, okazuje siq, de najwiqkszq pozycjq wSr6d dochod6w gminy 
stanowiq Srodki znajdujqce siq w buddecie OPS zwiqzane z programem Rodzina 500 plus. 
Drugq pozycjq stanowi subwencja 08wiatowa w wysokoSci 13.457.035 zl. Nastqpnie dochody 
z tytuh podatku PIT 12.877.6444 oraz dochody z tytulu podatku od nieruchomoSci w kwocie 
12.818.992 zl. 
Dochody te realizujq siq w m i q  dobrze, ciqgle siq nam lekko powiqkszajq, bo w dalszym ciqgu 
mamy wzrost budowy na terenie grniny." 

Skarbnik Monika Ordak 
,,JeSli chodzi o realizacjq PIT, w I kwartale zawsze sq nizsze wpiywy, ale sq zawsze wiqksze 
w miesiqcach kolejnych. W 201 6r. PIT zostal wykonany w 102%." 

Przewodniczqcy Komisji Wlodzimierz Skoikiewicz 
,,Czy nadal przybywa mieszkaric6w w grninie?" 

Zastgpca Burmistrza Jdzef Zajqc 
,,Przybywa rnieszkdcbw, ludzie meldujq siq na terenie gminy." 

Skarbnik Monika Ordak 
,,W 201 6r. mielidmy wzrost o 154 podatnik6w. 
Warto zwr6ciC uwagq na wysokie wykonanie w dziale 75616- wpiywy z podatk6w od os6b 
fizycznych - wplywy z podatku od czynnoSci cywilnoprawnych. PlanowaliSmy w 201 6r. kwotq 
1.100.000d, uzyskaliimy natomiast z umqd6w skarbowych kwotq 1.396.500,23zl. 
W por6wnaniu do lat ubieglych podatek ten wzrasta." 

Radny KrWszfof Zakolski 
,,Czy gmina otrzyrnuje podatki z tytulu prowadzenia na jej terenie sklep6w tzw. sieciowych?" 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Sklepy te placq podatek od nieruchomoici za grunt i budynek. Oplacajq wszystkie podatki 
nalekne gminie jak kaidy przedsiqbiorca prowadqcy dzidalnoS6 na terenie gminy." 

Przewodniczqcy Komisji Wlodzimierz Skoikiewicz 
,,Czy przybywa os6b prowadzqcych dzidalnoSC gospodarcq na terenie gminy?' 

Skarbnik Monika Ordak 
,,JeSli chodzi o pozycje podatkowe, w 2016r. w osobach prawnych nasepil wzrost o 11 
podmiot6w prowadzqcych dzidalnoSC gospodarcq. Nie chodzi tu jednak o osoby fizycne 
prowadqce dzidalnoSd gospodarcq, tylko konkretnq sp&q. Patmqc na wykonanie podatkbw, 
widad, ke nie ma duiego wzrostu w por6wnaniu z ubieglym rokiem bqdi rokiem 2014, 
poniewai stawki podatkowe sq na tym sarnym poziomie, ale wplyw Srodk6w sukcesywnie 
wzrasta. Nie sq to duie kwoty, ale podatek ten wzrasta." 

Przewodniczqcy Komisji Wlodzimierz Skoikiewicz 
,,Jak realizuje siq podatek od Srodk6w transportowych? Czy przybywa tych pojazd6w czy te8 
ich ubywa?" 










