Protokół Nr 17/2011
z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Miasta Ostrowca Św.
w dniu 28 listopada 2011 r.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji – H. Rożnowski.
1. Lista obecności - w załączeniu.
2. Sprawy wynikające z porządku obrad:
Lp.

Sprawa

Wniosek / Stanowisko / Informacja
(Wynik głosowania)

3.

Sprawy różne:

1)

Wniosek Stowarzyszenia na Rzecz
Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa”
odnośnie zwolnienia z podatku od nieruchomości w 2012 r.

Przedstawiciele Stowarzyszenia – Pan Mieczysław Libuda oraz Robert Rogala poinformowali, że ich wniosek odnośnie zwolnienia od podatku od nieruchomości został
rozpatrzony negatywnie. Stowarzyszenie
przejęło budynek, który dotychczas użytkował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
na którego przystosowanie muszą wydatkować ok. 110 tys. zł. W związku z powyższym przedstawiciele stowarzyszenia ponawiają prośbę o rozważenie zwolnienia
z podatku od nieruchomości, ponieważ
ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
przewiduje taką możliwość. Dlatego też
w uchwale Rady Miasta o zwolnieniach
zapis mógłby się znaleźć – dotyczący budynku wykorzystywanego na potrzeby osób
niepełnosprawnych.
Prezydent Miasta - J. Wilczyński poinformował, że w projekcie uchwały dotyczącym zwolnień w podatku od nieruchomości
przewiduje tylko budynki lub ich części
wykorzystywane na działalność kulturalną.
Prezydent stwierdził, że gmina bardzo dużo
zrobiła na rzecz stowarzyszenia, m.in. na
wniosek prezydenta przekazany był budynek. Prezydent zaproponował, aby gminy
ościenne partycypowały w kosztach utrzymania stowarzyszenia, a następnie stwierdził, że nie jest przeciwnikiem wspierania
takich organizacji, ale należałoby szukać
innych rozwiązać, choć nie jest to łatwe
pod względem prawnym.
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Radny J.E. Kunat zapytał, ile osób z terenu
Ostrowca korzysta z warsztatów?
Pan R. Rogala poinformował, że z warsztatów korzysta 33 osoby będące mieszkańcami Ostrowca i 18 osób – mieszkańców
gminy Kunów.
Ponadto R. Rogala wyjaśnił, że drugi warsztat znajduje się przy ul. Rzeczki, który
nie płaci podatku, bo jego siedziba znajduje
się na terenie szkoły. W odpowiedzi, którą
stowarzyszenie otrzymało z Urzędu Miasta
jest wyjaśnienie, że jeśli jest to cel ważny
społecznie, to rada gminy może wprowadzić takie zwolnienie. Budynek stowarzyszenia nie jest w tak dobrym stanie, jego
przeznaczenie jest zmieniane na rzecz osób
niepełnosprawnych, w związku z czym prowadzone są bardzo kosztowne inwestycje
- m.in. związane z uruchomieniem windy,
ponieważ projekt z windą boczną nie uzyskał akceptacji. Ponadto konieczne jest poprawienie kominów i wentylacji.
Prezydent Miasta - J. Wilczyński zwrócił
się o wyrażenie opinii przez Skarbnika.
W rozmowach prowadzonych przy przekazywaniu budynku było ustalane, że to
wszystko musi być zrobione. Prawo zmienia się bardzo często i gmina też musi się
do tego stosować, dotyczy to wszystkich
budynków użyteczności publicznej.
Następnie głos zabrała Skarbnik E. Pichór
informując, że sprawa stowarzyszenia jest
jej znana. Organizacja powinna zarejestrować się jako stowarzyszenie pożytku
publicznego, ponieważ takie znajdują się
w katalogu zwolnień na mocy ustawy.
W ubiegłym roku rada uchwaliła pewien
katalog zwolnień od podatku od nieruchomości, który został uchylony przez Regionalną Izbę Obrachunkową mimo możliwości zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Chodzi przede wszystkim
o to, aby przepisy prawne miały charakter
powszechny, a te zwolnienia traktowane są
jako pomoc publiczna. Organizacje tego
typu są i tak faworyzowane przez państwo.
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Gdyby takie zapisy znalazły się w uchwale
jest 100% pewności, że RIO uchyli takie
przepisy.
Przewodniczący Komisji – H. Rożnowski
zapytał, czy stowarzyszenie rozważało
zmianę swojego statusu?
M. Libuda poinformował, że na Walnym
Zgromadzeniu stowarzyszenia podjęto uchwałę o zmianie statusu, dokumenty są złożone w sądzie rejestrowym. Ponadto stowarzyszenie nie uchyla się od przeprowadzenie koniecznych remontów, ale musi zmienić siedzibę w trakcie trwania tych prac.
Radny R. Post stwierdził, że dobrze się stało, że zdecydowano o zmianie statusu skoro
jest możliwość skorzystania z przepisów
ustawy. Radny stwierdził, że ten budynek
będzie służył dobremu celowi, ani stowaszenie, ani gmina nie powinno na tym stracić.
Prezydent Miasta - J. Wilczyński poinformował, że jeśli będzie decyzja sądu rejestrowego o zmianie statusu, podatek będzie
umorzony.
1.

Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

1)

zatwierdzenia rocznego planu kontroli
oraz preliminarza wydatków Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego 2012 r. (projekt
uchwały w załączeniu do protokołu)
określenia
rodzaju
świadczeń
przyznanych w ramach pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli szkół
i plac wek oświatowych prowadzonych
przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski
oraz warunków i sposobu ich
przyznawania
(projekt
uchwały
w załączeniu do protokołu)
zm. uchwały w sprawie warunków
udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności oraz
stawki oprocentowania nieuiszczonej
części opłaty z tytułu przekształcenia

2)

3)

Członkowie Komisji Budżetu jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowali w/w projekt
uchwały.

Członkowie Komisji Budżetu jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowali w/w projekt
uchwały.

Prezydent Miasta – J. Wilczyński
poinformował, że przedmiotowy projekt
zostanie wycofany z porządku obrad sesji
Rady Miasta.
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4)

5)

6)

7)

8)

9)
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prawa
użytkowania
wieczystego
w prawo własności, rozłożonej na raty
(projekt uchwały w załączeniu
do protokołu)
określenia wysokości stawek podatku Członkowie Komisji Budżetu stosunkiem
od nieruchomości na 2012 rok (projekt głosów: za – 5, przy 3 głosach wstrzymuuchwały w załączeniu do protokołu)
jących się i braku głosów przeciw pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
zwolnień w podatku od nieruchomości Prezydent J. Wilczyński poinformował, że
(projekt uchwały w załączeniu).
skutki finansowe tej uchwały stanowią
67 tys. zł.

określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (projekt uchwały w załączeniu).
określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na rok
2012 (projekt uchwały w załączeniu).

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
W uzasadnieniu do projektu uchwały Prezydent J.Wilczyński poinformował, że
stawka podatku zwiększa się o 4,2%, ponadto znoszone są normy Euro.
Skarbnik E. Pichór wyjaśniła, że jest to
w związku z tym, że różnicowanie stawek
mogłoby być potraktowane jako pomoc publiczna. Ponadto skarbnik poinformowała,
że liczba pojazdów nie zmieniła się znacząco.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
obniżenia średniej ceny skupu żyta sta- W uzasadnieniu do projektu uchwały Prełowiącej podstawę do obniżenia wyso- zydent J.Wilczyński poinformował, że
kości podatku rolnego w 2012 roku
stawka została obniżona z 74,18 do 32,00
(projekt uchwały w załączeniu).
zł. Na terenie gminy znajduje się 514 gospodarstw.
Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
zm. uchwałę w sprawie uchwalenia
W uzasadnieniu do projektu uchwały
budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzy- Skarbnik Miasta - E. Pichór poinformowaski na 2011 r. (projekt uchwały w za- ła, że zmiany mają charakter porządkowy
łączeniu).
i nie mają wpływu na dochody.
Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
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10)

11)

2.
1)
2)

zm. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (projekt uchwały w załączeniu).

zm. uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na
lata 2011 – 2023 (projekt uchwały
w załączeniu).
Informacja w sprawie:
podatku leśnego (w załączeniu)
opłaty od posiadania psów w roku
2012 (w załączeniu).

5

W uzasadnieniu do projektu uchwały Prezydent J.Wilczyński poinformował, że
chodzi o kwotę 342 tys. zł, które trzeba wydatkować dla MPK na skutki ulg i bezpłatnych przejazdów.
Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.

Zdaniem radnego J.E. Kunata podatek od
posiadania psów powinien być pobierany.
Opinii tej sprzeciwił się radny M. Kuszewski twierdząc, że skala problemu nie jest duża, pojawiło się sporo zakazów wprowadzania psów na mieście i zmniejszyło się zanieczyszczenie.
Przewodniczący RM – J.W.Kotasiak poinformował, że kiedyś poborcą podatku od
posiadania psów były rady osiedli, mimo że
ekonomicznie nie było to opłacalne.
Prezydent J. Wilczyński poinformował, że
osobiście jest za chipowaniem psów i sterylibacją, jak również za utworzeniem schroniska, bo gmina wozi bezpańskie psy do
Olkusza. Schronisko będzie zorganizowane
na terenie ZUO „Janik”, jest to dobra lokalibacja, działka jest uzbrojona i położona
w znacznej odległości od najbliższych zabudowań.
Przewodniczący RM – J.W. Kotasiak poinformował, że na najbliższej sesji RM powiadomi radnych o możliwości zapoznania
się z działalnością ZUO „Janik”.
Prezydent J. Wilczyński stwierdził, że rok
2012 przyniesie rewolucję w gospodarce
odpadami, w tym zakresie szykują się duże
zmiany. W Polsce jest taka sytuacja, że
część odpadów ginie – jest spalana. Obecna
sytuacja nie jest zła, spełniamy normy ustalone przez UE, ale jeszcze są kolejne wska-
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źniki na kolejne lata. W ciągu 7 lat trzeba
wprowadzić obowiązek segregacji odpadów.
Radny W. Kacuga stwierdził, że wg jego
rozeznania opłaty za śmieci w domkach
jednorodzinnych wzrosną o 100%.
Radny M. Kuszewski zapytał, czy Straż
Miejska może wejść do domu jednorodzinnego, jeżeli jest podejrzenie o spalanie
śmieci.
Naczelnik WGK – J. Maj wyjaśnił, że jest
to prawda, Straż Miejska ma prawo wszcząć
postępowanie tylko w stosunku do osób fizycznych.
Informacje zostały przyjęte przez radnych
bez uwag.

Odrębne głosy do protokółu: nie zgłoszono.
Termin następnego posiedzenia: 6 grudnia br., godz. 13.00.
Protokołowała:
Marta Kamińska

Przewodniczył:
Przewodniczący Komisji
Henryk Rożnowski

