Protokół Nr 24/2015
z posiedzenia Komisji Samorządowej Rady Miasta Ostrowca Św.
w dniu 10 grudnia 2015 r.
Obrady Komisji otworzył Zastępca Przewodniczącego Komisji – K. Kutryba
stwierdzając quorum na podstawie listy obecności (lista obecności w załączeniu).
Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 14.30.
Członkowie Komisji Budżetu obradowali według zaproponowanego porządku obrad
(w załączeniu):
Lp.

Sprawa

Wniosek / Stanowisko / Informacja
(Wynik głosowania)

1.

Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

1)

zmieniająca uchwałę w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Ostrowcu
Świętokrzyskim (projekt uchwały
w załączeniu).

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Dyrektor MOPS – St. Fiolik informując,
że realizację programu „Senior – WIGOR”
przyjęto na 3 miesiące. Jednocześnie ministerstwo zapewniało, że będzie on funkcjonował przez najbliższe 3 lata. Odpłatność za
uczestnictwo w programie „Senior-WIGOR”
ustalono do końca grudnia br., dlatego też
zachodzi konieczność podtrzymania tej stawki. Pozostałe zmiany, o których mowa
w projekcie uchwały, mają charakter uściślający. Dyrektor St. Fiolik poinformował, że
całkowity koszt utrzymania określono na poziomie 628 zł, na co składają się: podstawa
odpłatności w wys. 428 zł – jako wkład własny Gminy – oraz 200 zł jako dofinansowanie z programu rządowego. Odpowiadając na
pytanie Przewodniczącej RM – Dyrektor
St. Fiolik poinformował, że środki na ten cel
zostały zabezpieczone. Ponadto dyrektor
wyjaśnił, że rzadko kto decyduje się na założenie tego typu domu. Na 101 ośrodków
w województwie, tylko 5 gmin zdecydowało
na ten krok.
Wiceprezydent M. Dębniak dodała, że podobny dom funkcjonował na osiedlu Pułanki. Trzeba mieć jednak świadomość, że osoby oczekują na przyjęcie do takiej placówki.
Jest to atrakcyjna sprawa dla seniorów – ca-
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łodzienny pobyt z opieką i zajęciami.
Dyrektor St. Fiolik wyjaśnił, że placówka na
Os. Pułanki dysponowała bardzo skromnymi
warunkami. Całkiem inna sytuacja jest
w ośrodku na ul. Sienkiewicza, gdzie osoby
starsze dopytują się, kiedy będą mogły skorzystać z usług placówki, co świadczy o dużym zainteresowaniu.

2)

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
określenia warunków i trybu składa- Uzasadnienie do projektu uchwały przedstania deklaracji i informacji na podatek wiła Skarbnik Miasta – E. Pichór informując
od nieruchomości, podatek rolny i po- że podjęcie tej uchwały umożliwi podatnidatek leśny za pomocą środków ko- kom złożenie deklaracji drogą elektroniczną.
munikacji elektronicznej na terenie
Jednocześnie Skarbnik wyjaśniła, że niewieGminy Ostrowiec Świętokrzyski
le osób prawnych i fizycznych korzysta
(projekt uchwały w załączeniu)
z tego, ponieważ wymaga to posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.
Radny A. Pałka zapytał, czy zdaniem Pani
Skarbnik – ułatwi to czy utrudni załatwianie
spraw?
Skarbnik E.Pichór poinformowała, że rada
miasta w pierwszej kolejności uchwaliła
wzory deklaracji i informacji, teraz jest projekt o możliwości składania ich drogą elektroniczną – to gwarantuje ustawa.
Radny A. Pałka zapytał, czy jeśli ktoś popełni błąd, czy program pozwoli wprowadzać
dalej dane?
Skarbnik E.Pichór wyjaśniła, że nie jest to
tak, jak w przypadku wypełniania drogą elektroniczną formularza PIT. Jeżeli informacja
będzie niekompletna, wydział wezwie podatnika do jej uzupełnienia.
Radny M.Giemza zapytał, czy te formularze
będzie można pobrać ze strony?
Skarbnik E.Pichór wyjaśniła, że formularze
już można pobrać ze strony, ale drogą elektroniczną można je wypełnić korzystając
z platformy e-PUAP. Narzędzia te z pewnością ułatwią życie, bo nie wymagają bezpośredniego kontaktu.
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2.

Sprawy różne:
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Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Nie zgłoszono żadnych spraw.

Posiedzenie Komisji zakończyło się o godz. 14.55.
Protokołowała:
Marta Kamińska

Przewodniczył:
Zastępca Przewodniczącego
Komisji Budżetu Rady Miasta
Kamil Kutryba

