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Sesja Rady Gminy Wiśniewo

Sylwester 2012/2013

To będzie jeden z największych 
i najbardziej ekskluzywnych 
bali w mieście. Organizatorem 
sylwestrowej zabawy jest Miej-
ska Hala Sportowa. Mimo tego, 
że impreza odbywa się tam po 
raz pierwszy, organizatorzy 
wiedzą czym zjednać sobie 
chętnych. 

Podświetlany parkiet, taniec we 
mgle oraz oprawa muzyczna na 
wysokim poziomie to tylko część z 
atrakcji, jakie przewidziano na syl-
westrową noc. Za sprawą wyjątko-
wej scenografii goście przeniosą się 
w klimaty turnieju tanecznego. Nie-
codzienne oświetlenie i zawodowy 
parkiet taneczny o powierzchni 300 
metrów kwadratowych wprowadzą 
uczestników zabawy w iście galowy 
nastrój. Doskonałą zabawę zapewni 
profesjonalna agencja, która zadba 
o oprawę muzyczną zgodną ze stan-
dardami turniejów Grand Prix Polski. 
Agencja Artystyczno-Muzyczna „Stu-
dio81” z Augustowa zajmuje się ob-
sługą imprez wielu ogólnopolskich 
imprez widowiskowych. Popularne i 
aktualne przeboje zostaną zagrane 
w oryginale. Każdy z uczestników 
noworocznej zabawy z pewnością 
w szerokiej ofercie znajdzie coś dla 
siebie. 

Organizatorzy, chcąc wyjść naprze-
ciw oczekiwaniom i upodobaniom 
gości, mogą tak zaaranżować usta-
wienie stolików, aby wszyscy zna-
jomi mogli przy sobie siedzieć. Co 
więcej, każdy stolik będzie miał ob-
sługę kelnerską, a jest w czym wy-
bierać. W 5-daniowym menu znajdą 
się przysmaki z drobiu i wieprzowi-
ny. Ponadto uczestnicy balu będą 
mogli spróbować zimnych przeką-
sek i ciast oraz ciepłych napojów 
serwowanych w bufecie kawowym. 
Dodatkowo każdy stolik otrzyma od 

organizatorów butelkę szampana. 
– Wszystkich chętnych serdecznie 
zapraszam i gwarantuję zabawę na 
wysokim poziomie – zachęca Cezary 
Kądrzycki, dyrektor Mławskiej Hali 
Sportowej.  
Zaproszenie na sylwestra może 
kupić każdy: zarówno młodzi, jak i 
starsi, single oraz pary. Cena wynosi 
140zł od osoby. Organizatorzy czeka-
ją na zgłoszenia do 15 grudnia. Warto 
więc decyzję o sposobie spędzenia 
tego wyjątkowego wieczoru podjąć 
jak najszybciej. Liczba miejsc jest 

ograniczona, a bogata i nowoczesna 
oferta wzbudzają spore zaintereso-
wanie.  pig

Jedyna taka gala w mieście
REKLAMA

Podatki i jeszcze
raz podatki

T a pierwsza uwaga dotyczy podatku 
gruntowego – ustalanego według 
cen skupu żyta. Zgodnie z informa-
cją otrzymaną z Głównego Urzędu 

Statystycznego została ustalona na 75 zł za 
kwintal.
- Na zebraniach komisji padły kwoty 52 i 53 
złote - wyjaśniał przewodniczący rady gmi-
ny, Roman Rejniak. - Swoją propozycję miał 
także wójt.  Potem z niej jednak zrezygnował. 
Większością głosów przeszła pierwsza z wy-
mienionych propozycji.
Nowe stawki podatków od nieruchomości po-
dajemy w oddzielnej tabelce. We wszystkich 
przypadkach zaszła zmiana w porównaniu z 
poprzednimi rokiem.
- Ustalając takie kwoty musieliśmy brać pod 
uwagę przewidywaną inflację. Zgodnie z 
informacją, w przyszłym roku będzie wyno-
siła 4 procent Z tego biorą się podwyżki, dla 
jednego rodzaju budynku mają charakter ko-
smetyczny, dla drugiego dość znaczny – pod-
kreślał wójt Zbigniew Kleniewski.

Temat podatków zdominował przebieg grudniowej sesji rady gminy 
Wiśniewo. Radni zajęli się stawkami podatku rolnego oraz opłat 

od nieruchomości. W niektórych przypadkach świadczenia 
zostały obniżone, w niektórych podwyższone.

Stawki podatku od nieruchomości
1. Od gruntów:
- związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków – 0,86 zł od 1 m2 powierzchni
- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych 
– 4,51 zł od 1 ha powierzchni
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 0,14 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
2. Od budynków lub ich części:
- mieszkalnych – 0,67 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej 

- związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej – 18,72 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej
- zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 10,62 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej
- związanych z udzieleniem świadczeń zdro-
wotnych w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające 
tych świadczeń – 4,63 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej
 - pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizację pożytku publicznego 
– 7.09 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
3. Zwolnienia
- od podatku od nieruchomości budynku lub 
ich części o charakterze rolniczym nie wykorzy-
stywane rolniczo i położone na gruntach nie 
stanowiących gospodarstw rolnych 
- podatku od nieruchomości budowli służących 
zaopatrzeniu gminy w w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków oraz nieruchomości 
związane i wykorzystywane dla celów ochrony 
przeciwpożarowej
- budynki i grunty służące działalności 
kulturalnej i oświatowej

Ośrodek na sprzedaż
Wśród budynków podlegających opłatom 
znajduję się także Ośrodek Zdrowia w Wi-
śniewie. Obiekt jest własnością gminą, aktu-
alnie dzierżawi go lekarz Grzegorz Antoni 
Wieruszewski.
- Dzierżawca wyraził chęć zakupu budynku 
– mówił wójt Kleniewski. - Ta wiadomość za-

myka chyba na dobre plotki o rzekomym za-
mknięciu ośrodka. Aktualny najemca pragnie 
sobie zapewnić prawo pierwokupu. Rzeczo-
znawca wycenił już wartość nieruchomości, 
teraz ruch jest po stronie doktora.
Śmieci na tapecie
Na czwartkowej radzie nie zabrakło także 
dyskusji o śmieciach. Przez zebraniem dele-

gacja radnych pod wodzą przewodniczącego 
rady gminy spotkała się z Januszem Arentem, 
prezesem firmy Uskom. Temat rozmów był je-
den – wchodząca w życie w lipcu 2013 roku 
nowa ustawa śmieciowa. Każda gmina będzie 
musiała ogłosić przetarg na wywóz śmieci. W 
górę pójdzie cena, co odczują wszyscy, nie tylko 
mieszkańcy Wiśniewa i sąsiednich wiosek. 
- Teoretycznie swoją ofertę mogą przedstawić 
różne firmy, ale wiadomo, że na naszym terenie 
największą jest Uskom. Jej prezes przyjął nasze 
zaproszenie – wyjaśniał wójt Kleniewski.
Rozmowa radnych z Arentem trwała długo, 
przez co rada rozpoczęła się kwadrans później 
niż planowano. Każda ze stron przedstawiła 
swoje oczekiwania.
- Nasze propozycje znacznie się różniły. Osta-
tecznie porozumieliśmy się w połowie drogi 
– za śmieci sortowane płacilibyśmy 4 zł mie-
sięcznie, za niesortowane o dwa więcej. Ale to 
na razie tylko propozycje, będziemy jeszcze w 
tej sprawie dyskutować. Jeszcze nie raz - za-
kończył przewodniczący Rejniak.                GP

>>  Bogumił Gajewski >>  Roman Rejniak 


