Protokół Nr 26/2016
ze wspólnego posiedzenia Komisji Samorządowej Rady Miasta Ostrowca Św-kiego
i Komisji Budżetu Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w dniu 7 stycznia 2016 r. godz. 14.30 – 14.56
Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Samorządowej RM - Kamil Długosz.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Włodzimierz Stec.
1. Lista obecności – w załączeniu.
2. Sprawy wynikające z porządku obrad:

Lp.

Sprawa

Wniosek/Stanowisko/Informacja
(wynik głosowania)

Porządek posiedzenia:
- Przewodniczący Komisji Samorządowej
RM – p. Kamil Długosz otworzył
posiedzenie komisji, stwierdzając quorum
na podstawie listy obecności. (w załączeniu
do protokołu)
- Przewodniczący Komisji Budżetu RM p. Włodzimierz Stec otworzył posiedzenie
komisji, stwierdzając quorum na podstawie
listy obecności. (w załączeniu do protokołu)

I.

Opiniowanie
projektów
uchwał
na nadzwyczajną sesję Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego w dniu
7 stycznia 2016 r., w sprawie:
- opłaty targowej;

Obecna
na
posiedzeniu
komisji
Wiceprezydent
Miasta
Ostrowca
Świętokrzyskiego – p. Marzena Dębniak
poinformowała zebranych, że podjęcie
przedmiotowej uchwały wynika z nowej
treści art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
z którego wynika, że ewentualne pobieranie
opłaty targowej na terenie gminy wymaga
potwierdzenia przez radę gminy zasadności
jej poboru (dalszego jej utrzymania). Zasady
ustalania, wysokość dziennych stawek tej
opłaty oraz jej pobór w drodze inkasa przez
Targowiska
Miejskie
w
Ostrowcu
Świętokrzyskim, w całości pozostają
aktualne, nie ulegają zmianie – są one tylko
automatycznie przeniesione do niniejszej
uchwały.

Na pytania członków obu komisji –
odnośnie zmiany stawek opłaty targowej
oraz organizację pracy na Targowisku
Miejskim – zarówno Wiceprezydent Miasta,
jak i Skarbnik Miasta oświadczyły,
że przedmiotowy projekt uchwały nie
dotyczy kwestii podnoszonych przez
Państwa Radnych. Jeśli członkowie komisji
uważają, że wskazana jest dyskusja
w powyższych tematach, to najwłaściwszym
byłoby zorganizowanie odrębnego posiedzenia
komisji poświęconego tylko
i wyłącznie tematyce pracy Targowiska
Miejskiego.
Komisja Samorządowa RM pozytywnie
zaopiniowała
przedmiotowy
projekt
uchwały. (w załączeniu do protokołu)
Komisja
Budżetu
RM
pozytywnie,
zaopiniowała
przedmiotowy
projekt
uchwały. (w załączeniu do protokołu)
- zmieniająca uchwałę w sprawie Skarbnik
Miasta
Ostrowca
Świętouchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec krzyskiego – p. Elżbieta Pichór powiedziała,
Świętokrzyski na 2016 r.
że proponowane zmiany dotyczą zwiększenia o kwotę 150.000, - zł planowanych
wydatków na dotację celowe dla
stowarzyszeń w ramach zadania pn.
„Dotacje na finansowanie lub dofinasowanie
rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec,
poprzez tworzenie warunków sprzyjających
rozwojowi różnych dyscyplin”. Środki
na ten cel zostały przesunięte: w kwocie
100.000 zł z planowanych wydatków
na zakup usług w ramach promocji gminy,
w kwocie 50.000 zł z dotacji celowych w tej
samej klasyfikacji budżetowej w ramach
zadania pn. „Upowszechnianie kultury
fizycznej wśród mieszkańców Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski”. Pani Skarbnik
powiedziała, że zmiana planu wynika
z dużego zainteresowania tą sferą życia
mieszkańców. Jest ona szczególnie ważna
dla społecznego rozwoju Gminy i pozwoli
odnieść się do wniosków i oczekiwań
środowisk sportowych. Wykonywanie zadań
w tym zakresie, poprzez ogłoszenie
konkursów, wymaga zachowania procedur
rozciągniętych w czasie. W związku

z powyższym proponuje się zmiany, które są
konieczne, aby rozpocząć odpowiednie
procedury. Powyższe zmiany nie skutkują
zmianą poziomu dochodów i wydatków
budżetu.
Komisja
Budżetu
RM
pozytywnie,
zaopiniowała
przedmiotowy
projekt
uchwały. (w załączeniu do protokołu)

II. Sprawy różne.

Nie zgłoszono spraw różnych.
Na tym posiedzenie: Komisji Samorządowej
RM i Komisji Budżetu RM zakończono
o godz. 14.56.

Odrębne głosy do protokołu: nie zgłoszono.
Termin następnego posiedzenia: do ustalenia.
Protokołowała:

Eliza Kaniewska

Przewodniczyli:

Przewodniczący Komisji Budżetu
Włodzimierz Stec
Przewodniczący Komisji Samorządowej
Kamil Długosz

