
P r o t o k ó ł  Nr 20/09 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 

Rady Gminy Miastkowo 
z dnia 19 marca 2009 roku 

 
 

Posiedzenie komisji odbyło się dnia 19 marca 2009 r. w godzinach od 10.00 – 12.00 
w Urzędzie Gminy – pokój nr 9. Komisji przewodniczył Przewodniczący –  
Radosław Szczubełek. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Komisji. 

 
Członkowie obecni na posiedzeniu: 
1. Radosław Szczubełek 
2. Danuta Małgorzata Zajączkowska 
3 Jarosław Kadłubowski 
4. Przemysław Rogula 
 
Członkowie nieobecni nieusprawiedliwieni: 
1. Stanisław Długozima 
 
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 
1. Lidia Małgorzata Grzejka – Wójt Gminy 
2. Janina Cwalina Sekretarz Gminy 
3. Halina Kuczyńska – Inspektor UG 
 
- lista obecności w załączeniu. 
 
Porządek dzienny posiedzenia: 
 
1.   Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego. 
2.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
3.   Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
a)   zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa, 
      wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso, 
b) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
      Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na 2009 rok, 
c)   zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2009 rok. 
4.    Rozpatrzenie sprawozdań w sprawach:  
a) realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
      Alkoholowych za 2008 r. 
b) realizacji uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania 
       nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony 
      dłuższy niż trzy lata  lub na czas nieoznaczony, 
c)   realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2008 rok. 
5.   Zapytania i wolne wnioski. 
 
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
 
Ad.1. Przewodniczący Komisji - dokonał otwarcia posiedzenia witając wszystkich 
zebranych. Następnie stwierdził prawomocność posiedzenia i zapoznał z porządkiem 
dziennym, który w głosowaniu jawnym komisja jednogłośnie przyjęła do realizacji  
(za - 4, przeciwnych nie było, wstrzymujących się od głosu nie było). 
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Ad.2. Przewodniczący zapoznał wszystkich z protokołem z poprzedniego posiedzenia. 
Do przedstawionego protokołu nie wnoszono żadnych uwag. W związku z powyższym 
przyjęcie protokołu poddano pod głosowanie jawne. Za przyjęciem głosowało 4 członków 
Komisji, przeciwnych nie było, wstrzymujących się od głosu nie było. Przewodniczący 
stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad.3. Przewodniczący poinformował, że na dzisiejszym posiedzeniu Komisja rozpatrzy 
projekty uchwał 
a) Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i 
rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso 
przedstawiła Halina Kuczyńska. Wyjaśniła, że obowiązująca uchwała określa procentowo 
wysokość inkasa dla poszczególnych miejscowości. Projekt uchwały przygotowano w 
związku z tym, iż niektórzy sołtysi (inkasenci) otrzymywali prowizje  
w takiej wysokości, że nie pokrywała ona nawet kosztów przejazdu inkasenta do Urzędu 
Gminy. 
 Do przedmiotowego projektu nie wnoszono żadnych zastrzeżeń. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (za- 4, przeciwnych nie było, wstrzymujących 
się od głosu nie było). Projekt uchwały w załączeniu. 
 
b) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  
na 2009 rok przedstawił Przewodniczący Komisji informując, że ustawa obliguje Radę  
do corocznego uchwalenie programu. Zdaniem Przewodniczącego Program szczegółowo 
odzwierciedla jego cele i zadania. 

Komisja nie wnosiła żadnych zastrzeżeń do przedmiotowego programu  
i zaopiniowała go pozytywnie (za- 4, przeciwnych nie było, wstrzymujących się od głosu 
nie było). Projekt uchwały w załączeniu. 
 
Przewodniczący Komisji zarządził 10 minutową przerwę. Po przerwie wznowił posiedzenie 
Komisji. 
 
Ad.4. Następnie Przewodniczący przedstawił sprawozdania dotyczące: 
-  realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
za 2008 r. – Komisja nie wnosiła żadnych uwag i sprawozdanie zaopiniowała pozytywnie 
(za- 4, przeciwnych nie było, wstrzymujących się od głosu nie było), 
 
- realizacji uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz  
ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub  
na czas nieoznaczony – sprawozdanie Komisja zaopiniowała pozytywnie (za- 4, 
przeciwnych nie było, wstrzymujących się od głosu nie było), 
 
- realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2008 rok  
Do przedstawionego sprawozdania nie zgłaszano żadnych zastrzeżeń i zaopiniowano 
pozytywnie (za- 4, przeciwnych nie było, wstrzymujących się od głosu nie było). 
 
Ad.5. W punkcie zapytania i wolne wnioski poruszono sprawy: 
 
a) Przewodniczący poinformował, że dodatkowo został przedłożony do rozpatrzenia 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miastkowo ze środków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” 
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Temat przedstawiła Sekretarz Gminy – Janina Cwalina informując, że ustawa  
o samorządzie gminnym nakłada na gminę obowiązek realizacji zadań z zakresu 
kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz zadań z zakresu ochrony 
środowiska. W przypadku, gdy budowa sieci jest niemożliwa lub ekonomicznie 
nieuzasadniona istnieje możliwość dofinansowania do budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy. Środki do realizacji tego zadania będą 
pochodziły z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na ten cel 
w budżecie gminy planuje się przeznaczyć kwotę 110.000 zł. Dlatego też opracowano 
regulamin dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni. Regulamin szczegółowo 
określa warunki przyznawania dofinansowania oraz rozliczenie otrzymanego 
dofinansowania. Celem programu jest ograniczenie odprowadzania nieoczyszczonych 
ścieków bytowo – gospodarczych do gleby i wód, a w efekcie przerwania procesów 
degradacji środowiska naturalnego. 
 Do przedmiotowego projektu nie wnoszono żadnych zastrzeżeń.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (za- 4, przeciwnych nie było, 
wstrzymujących się od głosu nie było). Projekt uchwały w załączeniu. 
 
b) Przewodniczący zapoznał Komisję z opracowanym sprawozdanie dotyczącym 
działalności Komisji za II półrocze 2008 r. Sprawozdanie w załączeniu. 
 
  
 W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku dziennego 
Przewodniczący zamknął posiedzenie komisji. 
 
  
 
Protokołowała: 
                                                                                                   Przewodniczący Komisji 
Barbara Kalinowska 
                                                                                                      Radosław Szczubełek 


