Protokół Nr 19/2012
z posiedzenia Komisji Samorządowej Rady Miasta Ostrowca Św.
w dniu 26 stycznia 2012 r. godz. 13.00
Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji - Zbigniew Moskalewicz
1. Lista obecności – w załączeniu.
2. Sprawy wynikające z porządku obrad:

Lp.

Sprawa

Wniosek/Stanowisko/Informacja
(wynik głosowania)

Porządek posiedzenia:

I.

Opiniowanie projektów uchwał na
sesje
Rady
Miasta
Ostrowca
Świętokrzyskiego w dniu 31 stycznia
2012 roku w sprawie:
- przyjęcia „Planu pracy Rady Miasta Komisja Samorządowa RM pozytywnie,
Ostrowca Świętokrzyskiego na 2012 r.; jednogłośnie zaopiniowała przedłoŜony
projekt uchwały. (w załączeniu do protokołu).
- ustanowienia roku 2012 Rokiem Jana Członkowie Komisji Samorządowej RM
Rybkowskiego i przyjęcia programu pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowali
obchodów;
projekt uchwały. (w załączeniu do
protokołu).
- powołania Komisji do spraw
zniszczenia nieodebranych dokumentów złoŜonych przy zgłaszaniu
kandydatów na ławników;

Radny H. RoŜnowski poinformował
członków komisji, iŜ Klub Radnych Sojuszu
Lewicy Demokratycznej na najbliŜszej sesji
RM wystąpi z wnioskiem, aby członkami
Komisji ds. zniszczenia nieodebranych
dokumentów złoŜonych przy zgłaszaniu
kandydatów na ławników,- zostały te same
osoby, które pracowały przy przyjmowaniu
i weryfikacji dokumentacji składanej przed
wyborami na ławników. Członkowie
komisji przyjęli do wiadomości i przychylili
się do w/w wniosku.
Komisja Samorządowa RM pozytywnie
zaopiniowała
przedmiotowy
projekt
uchwały. (w załączeniu do protokołu).

- rozpatrzenia skargi na działanie
Prezydenta Miasta w spr. związanych
z budową IV etapu ul. O. Zagłoby
w Ostrowcu Świętokrzyskim;

Komisja Samorządowa RM stosunkiem
głosów: sześć za, trzy wstrzymujące się
i przy braku głosów przeciwnych
pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

w Ostrowcu Świętokrzyskim;

pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.
(w załączeniu do protokołu).

- zm. uchwałę w sprawie zasad
udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu
wyrobów lub odpadów zawierających
azbest z terenu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski;

Obecna na posiedzeniu komisji Naczelnik
Wydziału
Planowania
Przestrzennego
i Ochrony Środowiska UM – p. Halina Pająk
poinformowała członków komisji, iŜ
w przedmiotowej uchwale wprowadza się
dwie korekty, tj.: w §2 ust.1 - w celu
dostosowania zapisów do art. 403 ustawy
„Prawo ochrony środowiska” wyrazy:
„Podmioty, o których mowa w ust. 1 mogą
uzyskać dotację pod warunkiem spełnienia
łącznie następujących warunków.” Zastąpiono wyrazami: „Osoby i podmioty, o których
mowa w ust.1 mogą uzyskać dotację pod
warunkiem spełnienia łącznie następujących
warunków.”; nadano nowe brzmienie §2
ust.1 pkt 1 i treść „zamieszkują na terenie
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, a w przypadku osób prawnych, gdy prowadzą
działalność i mają siedzibę na terenie Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski” zastąpiono treścią
„nieruchomość będąca przedmiotem wniosku o dotację celową jest połoŜona na
terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”.
Pani H. Pająk powiedziała, Ŝe przedstawione
zmiany umoŜliwią wszystkim właścicielom
nieruchomości połoŜonych na terenie Gminy
Ostrowiec
Świętokrzyski
skorzystanie
z dotacji celowej na usuwanie wyrobów lub
odpadów zawierających azbest. Obecnie
z przedmiotowej dotacji nie mogli
skorzystać
właściciele
nieruchomości
zamieszkujący poza terenem Gminy
Ostrowiec. Pani Naczelnik poinformowała
równieŜ, iŜ zainteresowani mogą składać
wnioski w Biurze Obsługi Interesanta UM.
Wnioski nie uległy zmianie.
Komisja Samorządowa RM jednogłośnie,
pozytywnie
zaopiniowała
przedłoŜony
projket uchwały. (w załączeniu do protokołu).

II.

Sprawy róŜne:
- Sprawozdanie z prac Komisji Członkowie Komisji Samorządowej RM
Samorządowej RM Ostrowca Święto- pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowali

krzyskiego za 2011 r.;

sprawozdanie z prac komisji za 2011 r.
(w załączeniu do protokołu).

- Plan pracy Komisji Samorządowej Komisja Samorządowa RM pozytywnie,
Rady Miasta Ostrowca Święto- jednogłośnie przyjęli plan pracy komisji na
krzyskiego na 2012 r.
2012 r. (w załączeniu do protokołu).
- Propozycje zmian w
Kodeksu Etyki Radnego.

zapisach Członkowie komisji opowiedzieli się za
pozostawieniem Kodeksu Etyki Radnego
oraz za dostosowaniem jego zapisów do
aktualnych potrzeb rady. (zaproponowane
zmiany – w załączeniu do protokołu).

- Wniosek Komisji Samorządowej RM
w sprawie opinii radców prawnych
UM w sprawie projektu statutu rad
osiedli.

Komisja Samorządowa Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego, wnioskuje
o niezwłoczne skierowanie pisma do
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w sprawie przekazania do Rady
Miasta – w trybie pilnym - opinii Radców
Prawnych UM dot. zapisów (nowego)
projektu statutu jednostek pomocniczych –
Rad Osiedli.
Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli
w/w wniosek. (w załączeniu do protokołu).
Na tym posiedzenie komisji zakończono.

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

Protokołowała:
mgr Eliza Kaniewska

Przewodniczył:
Przewodniczący Komisji Samorządowej RM

Zbigniew Moskalewicz

