Protokół Nr 49/2013
z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Miasta Ostrowca Św.
w dniu 2 grudnia 2013 r.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji – H. Rożnowski
1. Lista obecności - w załączeniu.
2. Sprawy wynikające z porządku obrad:
Lp.
1.
1)

2)

3)

4)

Sprawa

Wniosek / Stanowisko / Informacja
(Wynik głosowania)
Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta w sprawie:
określenia wysokości stawek podatku Uzasadnienie do projektu uchwały przedstaod nieruchomości na 2014 rok (pro- wiła Skarbnik Miasta – E. Pichór.
jekt uchwały w załączeniu).
Członkowie Komisji w głosowaniu – stosunkiem głosów: 5 – za, przy braku głosów
przeciwnych i 2 wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
określenia wysokości stawek podatku Uzasadnienie do projektu uchwały przedstaod środków transportowych na 2014 wiła Skarbnik Miasta – E. Pichór informując
rok (projekt uchwały w załączeniu). że projekt uchwały nie przewiduje wzrostu
stawek, a w niektórych kategoriach następuje
nawet obniżka stawek. Odpowiadając na pytanie przewodniczącego komisji – H. Rożnowskiego Skarbnik poinformowała, że niektóre kategorie zostały zlikwidowane, a niektóre
z nich – połączone.

możliwości składania deklaracji na
podatek od środków transportowych
za pomocą środków komunikacji
elektronicznej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (projekt uchwały w załączeniu).
obniżenia średniej ceny skupu żyta
dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2014 rok (projekt
uchwały w załączeniu).

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta – E. Pichór.
Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.

Protokół_Nr_49_2_grudnia_2013_KB.docx

5)

opłaty od posiadania psów na 2014
rok (projekt uchwały w załączeniu).

6)

opłaty targowej (projekt uchwały
w załączeniu).
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Członkowie Komisji w głosowaniu – stosunkiem głosów: braku głosów za, przy 2 głosach przeciwnych i 5 wstrzymujących się –
negatywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił p.o. Dyrektora Targowiska Miejskiego L. Snopek informując, że projekt podyktowany jest m.in. koniecznością doprecyzowania kwestii dotyczącej poboru opłaty przy
sprzedaży prowadzonej pod namiotami i parasolami. Takie było m.in. zalecenie Zespołu
Audytu Wewnętrznego - Dyrektor L. Snopek
zacytował radnym wyniki przeprowadzonej
kontroli. Następnie dyrektor poinformował,
że zdarzały się sytuacje, że towar był wykładany na stanowisku po pobraniu opłaty przez
inkasenta, były to działania sprzeczne z zasadami naliczania opłaty targowej.
Następnie Dyrektor L. Snopek zaprezentował wypowiedź przedstawiciela Stowarzyszenia Ostrowieckich Handlowców – A. Sołtyki z dn. 2.10.2013 r. dla TVK Ostrowiec.
Dyrektor L. Snopek stwierdził, że różnice
w poborze opłaty targowej powoduje fakt, że
towar jest lub nie jest rozwieszony na stanowisku – często jest rozwieszony po poborze
opłaty targowej przez inkasenta.
Dyrektor poinformował, że każda sugestia
ze strony handlowców jest brana pod uwagę.
W ostatnim czasie na wniosek sprzedających
targowisko stało się obiektem zamkniętym.
Ponadto na targowisku zostało wykonanych
wiele prac, których celem jest poprawa warunków funkcjonowania i wizerunku targowiska, m.in. wykonano dodatkowe zadaszenie, podłączono szalet do kanalizacji miejskiej. Przed świętami na hali zostaną jeszcze
zainstalowane drzwi automatyczne. Ponadto
targowisko pozbawiło się reklamy firmy
Carrefour.
Radny W. Kacuga zapytał, czy po zrealizowaniu zaleceń audytu i urealnieniu opłaty,
czy przełożyło się to na wpływy z pobieranej
opłaty?
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Dyrektor L. Snopek stwierdził, że trudno powiedzieć, czy inkasenci wykazali się uczciwością, czy handlujący wywieszają towar
po poborze opłaty targowej.
Przewodniczący H. Rożnowski zapytał, czy
problem tkwi w powierzchni, którą zajmują
handlujący.
Przedstawiciel Stowarzyszenia Ostrowieckich Handlowców – A. Sołtyka poinformował, że nie znaczy to, że nie ma zgody ze
strony stowarzyszenia, że opłata musi być
realna, ale będzie to wzrost obciążeń dla
handlujących: opłata za namiot o szerokości
3 m to obecnie 6 zł. Proponowana zmiana
powoduje wzrost opłaty do 18 zł. Jest to bardzo duża różnica. A w niektórych przypadkach handlujący zostaną obciążeni podwójnie – pan A.Sołtyka zwrócił uwagę radnych
na zapis pkt 2a projektu uchwały.
Przedstawicielka Rady Gospodarczej –
p. Iwona Klauzińska stwierdziła, że w niektórych przypadkach nie ma możliwości rozwieszenia towaru (np. dotyczy to warzyw).
P. A. Sołtyka poinformował, że w Kielcach
stawka od namiotu wynosi 50 gr.
Dyrektor L. Snopek poinformował, że to zależy od handlującego, czy korzysta z namiotu, czy z ze straganu. Odpowiadając na pytanie przewodniczącego RM – J.W. Kotasiaka
dyrektor wyjaśnił, że stawka za namiot
(1 m2) wynosi 2 zł.
P. A. Sołtyka stwierdził, że osoby, które
handlują w Ostrowcu, prowadzą również
sprzedaż w innych miejscach, więc nie można od nich wymagać, żeby do Ostrowca wozili mniejsze namioty.
W dalszej dyskusji nad projektem uchwały
Przewodniczący RM – J.W. Kotasiak stwierdził, że oprócz opłaty targowej pobierana
jest jeszcze opłata za rezerwację stanowiska.
Przedstawiciel Stowarzyszenia Ostrowieckich Handlowców - A. Sołtyka wyjaśnił, że
ta uchwała powoduje, że sprzedającym „narzuca” dodatkową powierzchnię. Na pytanie
radnego Z. Dudy dyrektor L.Snopek poinformował, że standardowa powierzchnia namiotu to 5 m2. Radny Z. Duda stwierdził, że
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w przypadku zadaszenia stragan będzie zajmował więcej powierzchni. Następnie głos
zabrała Skarbnik E. Pichór wyjaśniając, że
opłata targowa nie we wszystkich przypadkach jest płacona z m2. Zajęcie boksu kosztuje 10 zł, dotyczy to również samochodu.
Pan A. Sołtyka stwierdził, że wprowadzenie
podwyżki z tą stawką spowoduje dodatkowe
obciążenie dla handlujących. Przewodniczący H.Rożnowski nawiązał do zaprezentowanej w TVK „Ostrowiec” wypowiedzi pana
A.Sołtyki i zapytał, co jego zdaniem miało
znaczyć „urealnienie” opłaty. Pan A.Sołtyka
stwierdził, że co do opłaty od namiotu, to nie
ma uwag, ale nie przy stawce 2 zł. Zdaniem
A. Sołtyki należałoby także zrezygnować
z pkt 3, jest to powielanie opłaty. Wiceprezydent P. Górniak stwierdził, że co do zasady opłaty jest tu zgoda, chodzi tylko o wysokość stawki, która – zdaniem handlowców –
jest nie do przyjęcia. Pan A. Sołtyka zgodził
się z wypowiedzią wiceprezydenta Górniaka.
Zdaniem dyrektora L.Snopka nie do przyjęcia jest różnicowanie stawki opłaty. Pan
A. Sołtyka stwierdził, że jest to wysoka
stawka, natomiast pani I. Klauzińska oznajmiła, że jest wyższa stawka niż za lokale
użytkowe. A. Sołtyka wyjaśnił, że odnosząc
do hali targowej, to stawki „wychodzą” na
to samo, a warunki odmienne, bo stoi się
„pod chmurką”, czy w wodzie.
Podsumowując dyskusję Przewodniczący
H. Rożnowski stwierdził, że do sesji jest
jeszcze trochę czasu na ewentualne wyjaśnienia, a następnie zaproponował przegłosowanie projektu uchwały.

7)

zm. uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r. (projekt uchwały
w załączeniu).

Członkowie komisji w głosowaniu: 4 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i 1 głosie
wstrzymującym, pozytywnie zaopiniowali
w/w projekt uchwały.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik E. Pichór informując, że zmiany mają charakter porządkowy i dotyczą
m.in.: gospodarki mieszkaniowej, zmiany
klasyfikacji budżetowej w związku z przek-
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ształceniem Zakładu Opiekuńczo-Rehabilicyjnego w Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań”, zwiększenia dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów
w podatkach lokalnych przekazywanych
przez PFRON na zakłady pracy chronionej,
zwiększenia przychodów z tytułu najmu
w PSP Nr 1, organizacji imprezy sylwestrowej na Rynku przez MCK.
Skarbnik E. Pichór poinformowała, że gmina
otrzymała pismo informujące o zwiększeniu
subwencji oświatowej, dlatego też zostanie
przygotowany dodatkowy projekt dot. zmiany budżetu. Zmianie ulegnie również projekt
uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowiec (uwzględni oba projekty uchwał zmieniające budżet Gminy).
Radna B. Cudzik zwróciła uwagę na zapis
pkt 5 uzasadnienia do projektu uchwały powtarza się tam 2 razy kwota 27.000, co
w sumie nie daje ogólnej kwoty 64.000 zł.

8)

2.

zm. uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2013 2023 (projekt uchwały w załączeniu
do protokołu).
Informacja w sprawie podatku leśnego na 2014 r. (w załączeniu).

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

Skarbnik E. Pichór wyjaśniła, że w podatku
leśnym jest podobnie jak w podatku rolnym,
stawką do jego wymiaru jest cena sprzedaży
drewna ogłaszana przez Prezesa GUS, przy
czym cena sprzedaży drewna jest wyższa niż
podana w komunikacie GUS.
Członkowie Komisji przyjęli powyższą informację do wiadomości.

3.

Sprawy różne:

1)

pismo p. R. Góry w sprawie zmiany
taryfy obowiązującej na mocy uchwały Nr XLI/537/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dn. 30.06.
2009 w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości

Wyjaśnienie w powyższej kwestii przedstawił Wiceprezydent Miasta - P. Górniak informując, że wspólnie z Wydziałem Mienia
Komunalnego zastanawiał się nad urealnieniem tych stawek. Taka propozycja będzie
skierowana do szkół do rozważenia. Być
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3)

lub ich części przekazanych w trwały
zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym - dot. wynajmu gabinetu
edukacyjnego w PSP Nr 5 (kserokopia pisma w załączeniu).
Termin posiedzenia komisji w sprawie projektu budżetu na 2014 r.
Termin sesji nadzwyczajnej.
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może zostanie opracowany nowy projekt
uchwały.

Ustalono, że termin zostanie uzgodniony
z prezydentem na sesji RM w dniu 4 grudnia
2013 r.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak poinformował członków komisji, że sesja nadzwyczajna dotycząca podsumowania Roku
Powstania Styczniowego, odbędzie się
w dniu 10 grudnia br. o godz. 11.00, w kinie
„Etiuda”.

Odrębne głosy do protokółu: nie zgłoszono.
Termin następnego posiedzenia: nie ustalono.
Posiedzenie komisji zakończyło się o godz. 15.20.
Protokołowała:
Marta Kamińska

Przewodniczył:
Przewodniczący Komisji
Henryk Rożnowski

