Protokół Nr 41/2013
z posiedzenia Komisji Samorządowej Rady Miasta Ostrowca Św.
w dniu 2 grudnia 2013 r. godz. 13.00 – 14.20
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.

Zaopiniowanie projektów uchwał
na sesję Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego w dniu 4 grudnia
2013 r. w sprawie:
- upoważnienia Dyrektora Miejskiego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej
w
Ostrowcu
Świętokrzyskim
do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej
dotyczącej dodatku energetycznego;

Przewodniczący Komisji Samorządowej
RM – p. Z. Moskalewicz przedstawił
uzasadnienie do przedmiotowego projektu
uchwały. Radny Zbigniew Moskalewicz
poinformował zebranych, że od 1 stycznia
2014 r. wprowadzone zostanie prawo do
zryczałtowanego dodatku energetycznego.
To nowe zadanie dla wojewody oraz gmin.
Ustawą o zmianie ustawy Prawo
energetyczne oraz niektórych innych ustaw
wprowadziła nową definicję: odbiorca
wrażliwy energii elektrycznej. Jest to osoba,
której przyznano dodatek mieszkaniowy
w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy
kompleksowej lub umowy sprzedaży energii
elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem
energetycznym i zamieszkuje w miejscu
dostarczania energii elektrycznej. Dodatek
energetyczny będzie przyznawał wójt,
burmistrz lub prezydent miasta, w drodze
decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego
energii elektrycznej, do którego należy
dołączyć kopie umowy kompleksowej lub
umowy sprzedaży energii elektrycznej.
Dodatek ten wypłacają gminy, które będą
otrzymywać dotacje celowe z budżetu
państwa
na
finansowanie
wypłat
w granicach kwot określonych na ten cel
w ustawie budżetowej. Radny Zbigniew

Moskalewicz zwrócił uwagę na fakt, że przy
ustalaniu wysokości dotacji celowej na
realizację wypłat dodatku energetycznego,
uwzględnia
się
koszty
wypłacania
odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej
dodatku energetycznego, w wysokości tylko
2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych
w
gminie.
Według
Radnego
Z.
Moskalewicza to o wiele za mało, ponieważ
w/w propozycja rządowa pociąga za sobą
konieczność utworzenia w MOPS-ie
nowych stanowisk pracy, co wiąże się
z konkretnymi nakładami finansowymi.
Członkowie
komisji
jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy
projekt uchwały. (w załączeniu do
protokołu).
porozumienia
międzygminnego
dotyczącego
powierzenia
Gminie
Ostrowiec Świętokrzyski wykonywania zadania polegającego na
prowadzeniu środowiskowego domu
samopomocy;

Komisja Samorządowa RM pozytywnie,
jednogłośnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały. (w załączeniu do
protokołu).

- Gminnego Programu Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych w Gminie Ostrowiec
Świętokrzyski na 2014 r.

Komisja Samorządowa RM pozytywnie,
jednogłośnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały. (w załączeniu do
protokołu).

- zm. uchwałę w sprawie Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2014 w gminie
Ostrowiec Świętokrzyski;

Członkowie
komisji
jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy
projekt uchwały. (w załączeniu do
protokołu).

- określenia wysokości stawek podatku Obecna na posiedzeniu komisji Skarbnik
od nieruchomości na 2014 r.
Miasta – p. E. Pichór poinformowała
zebranych, że w podatku od nieruchomości
na 2014 r. proponuje się zwiększenie stawek
podatkowych średnio o ogłoszony przez
Prezesa GUS wskaźnik wzrostu cen
towarów
i
usług
konsumpcyjnych
wynoszący 0,9%. Przyjęcie powyższych
ustaleń spowoduje np. wzrost o 1 gr. stawki
dla gruntów związanych z działalnością
gospodarczą. Propozycje w zakresie
przyjęcia stawek podatkowych i zwolnień
w zakresie podatku od nieruchomości na rok
2014 skutkują dla budżetu miasta

obniżeniem dochodów w powyższym tytule
na łączną kwotę 6 929 969 zł. w stosunku
do możliwych do uzyskania dochodów
w kwocie 49 625 824 zł. przy założeniu,
że Rada Miasta przyjęłaby do uchwalenia
stawek podatkowych stawki maksymalne.
Członkowie Komisji Samorządowej RM
stosunkiem głosów: 6 – za, 4 – wstrzymujące się, przy braku głosów przeciwnych
- pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy
projekt uchwały. (w załączeniu do
protokołu).
- określenia wysokości stawek podatku Członkowie Komisji Samorządowej RM
od środków transportowych na 2014 r. stosunkiem głosów: 6 – za, 4 – wstrzymujące się, przy braku głosów przeciwnych
- pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy
projekt uchwały. (w załączeniu do
protokołu).
- możliwości składania deklaracji
na podatek od środków transportowych
za pomocą środków komunikacji
elektronicznej na terenie Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski;

Komisja Samorządowa RM pozytywnie,
jednogłośnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały. (w załączeniu do
protokołu).

- obniżenia średniej ceny skupu żyta
dla potrzeb obliczenia podatku rolnego
na
obszarze
Gminy
Ostrowiec
Świętokrzyski na 2014 rok;

Członkowie
komisji
jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy
projekt uchwały. (w załączeniu do
protokołu).

- opłaty od posiadania psów na 2014 r.

Przewodniczący Komisji Samorządowej
RM - p. Z. Moskalewicz powiedział,
że proponowana stawka podatku od
posiadania psów na 2014 r. w Ostrowcu
Świętokrzyskim jest jedną z najwyższych
w skali kraju – 80 zł. (Kielce – 45 zł.;
Skarżysko Kamienna – 50 zł., itd.;).
W
wielu
miastach
zrezygnowano
z pobierania tego podatku. Pan Zbigniew
Moskalewicz przypomniał wszystkim, że w
roku ubiegłym odbyło się posiedzenie
Komisji
Samorządowej
poświęcone
tematyce opieki nad zwierzętami na terenie
naszego miasta. W spotkaniu tym
uczestniczyli przedstawiciele organizacji
„Animals”. Były wówczas przedstawione
„dobre wzorce starachowickie” dot. opieki
nad zwierzętami. Obecni na posiedzeniu

przedstawiciele Gminy zobowiązali się do
podjęcia
działań
zmierzających
do
nawiązania współpracy ze Starachowicami
w tym zakresie. Przewodniczący Komisji
powiedział, że niestety do dnia dzisiejszego
nie została ona nawiązana. Pan Moskalewicz
na
zakończenie
swojej
wypowiedzi
stwierdził, że najpierw powinno się
uregulować sprawy związane z rejestracją
i chipowaniem psów – stworzyć wiarygodną
bazę, na podstawie której można by
proponować realne stawki podatku od
posiadania psów. Radny W. Lesiak poprał
stwierdzenie
Pana
Moskalewicza
i powiedział, że w chwili obecnej nałożenie
przedmiotowego podatku ukarze tych
właścicieli
psów,
którzy
dopełnili
obowiązku ich rejestracji w UM. Takie
działanie byłoby niesprawiedliwe i krzywdzące dla tych osób. Obecny na
posiedzeniu komisji Wiceprezydent Miasta –
p. Paweł Górniak zabrał głos w dyskusji i
przypomniał zebranym, że w roku ubiegłym,
gdy debatowano nad uchwaleniem podatku
od posiadania psów – Państwo Radni
używali
identycznych
argumentów.
Wiceprezydent powiedział również, że Rada
Miasta na początku roku 2013 uchwaliła
program opieki nad zwierzętami, w którym
zawarty jest również sposób finansowania
jego realizacji. Jednym z nich jest
ustanowienie w/w podatku. Radni RM
powinni być konsekwentni w swoich
działaniach i nie powinni sami sobie
zaprzeczać. To Rada podejmuje decyzje,
Prezydent Miasta jest tylko organem
wykonawczym. Uczestnicząca w komisji
Skarbnik Miasta – p. E. Pichór oświadczyła,
że uchwalony przez RM program opieki nad
zwierzętami kosztuje gminę rocznie ok. 300
tys. zł. i program ten obejmuje nie tylko
opiekę nad psami, ale również nad kotami
i zwierzętami hodowlanymi. Jeżeli Rada
proponuje znieść lub obniżyć stawki
podatku od posiadania psów na 2014 r. to
powinna wskazać inne źródło sfinansowania
realizacji programu, ponieważ w chwili
obecnej Prezydent nie ma z czego go
wykonać. Podatek jest jedynym dochodem
gminy. Natomiast kwestia chipowania psów

– obecnie – rodzi wiele wątpliwości
prawnych ze względu na ustawę o ochronie
danych osobowych. Na zakończenie
dyskusji Przewodniczący Komisji zgłosił
wniosek odnośnie wysokości podatku
od posiadania psów na 2014 r. Mianowicie,
opłata od psa w roku 2014 miała by wynosić
30 lub 40 zł. od pierwszego i 20 zł. od
każdego następnego.
Członkowie komisji stosunkiem głosów:
3 –za, 4 – przeciw, przy braku głosów
wstrzymujących się odrzucili w/w wniosek.
Pan Radny Z. Moskalewicz zgłosił kolejny
wniosek o następującym brzmieniu:
„Proponuje się dopisanie w uchwale §4
następującej treści: „Z mocy uchwały
od opłaty zwalnia się: 1. posiadanie psów
wziętych ze schroniska dla bezdomnych
zwierząt w danym roku kalendarzowym, w
którym adoptowali psa - przez okres
kolejnych od 3 do 5 lat; 2. posiadanie psów
trwale oznakowanych chipem /mikroprocesorem bądź tatuażem w danym roku
kalendarzowym, w którym nastąpiło
oznakowanie psa - przez okres kolejnych
od 3 do 5 lat; 3. posiadanie psów
chirurgicznie
wysterylizowanych
lub
wykastrowanych
w
danym
roku
kalendarzowym, w którym poddali psa
sterylizacji lub kastracji - przez okres
kolejnych od 3 do 5 lat; 4. posiadanie psów
do 8-go miesiąca życia; w/w zwolnienia
przysługują po zgłoszeniu i udokumentowaniu tych faktów do Urzędu Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego.”
Komisja Samorządowa RM - w głosowaniu
– stosunkiem głosów: 2 – za, jeden przeciw,
przy 7 głosach wstrzymujących się – przyjęli
wyżej
zaproponowany
wniosek.
(w załączeniu do protokołu)
Następnie, członkowie komisji przeszli
do głosowania projektu uchwały w sprawie
opłaty od posiadania psów na 2014 r.

Członkowie Komisji Samorządowej RM
w głosowaniu – przy braku głosów „za”,
6 głosach – przeciw i 4 głosach
wstrzymujących
się
negatywnie
zaopiniowali
przedmiotowy
projekt
uchwały. (w załączeniu do protokołu).
- opłaty targowej;

Obecny na posiedzeniu komisji Zastępca
Dyrektora Targowisk Miejskich w Ostrowcu
Świętokrzyskim – p. Lech Snopek
przedstawił uzasadnienie do projektu
uchwały. Pan Snopek powiedział, że projket
nowej
uchwały
podyktowany
jest
koniecznością doprecyzowania kwestii dot.
poboru opłaty przy sprzedaży prowadzonej
pod
namiotami
i
parasolami.
Dotychczasowy zapis mówiący, „...że
parasole i namioty są osłonami dla
handlowców przed wpływem warunków
atmosferycznych” stwarzał dużo kontrowersji przy ustalaniu wysokości poboru
opłaty targowej, na co zwrócił uwagę –
podczas ostatniej kontroli na targowicy –
Zespół Audytu Wewnętrznego UM. Wobec
powyższego, w projekcie nowej uchwały,
opłata targowa za handel pod namiotami lub
parasolami będzie pobierana wg jednolitej
zasady, tj. za powierzchnię zajętą przez
namiot lub parasol. Pan L. Snopek
na potwierdzenie swoich słów przedstawił
(odtworzył) fragment programu wyemitowanego w lokalnej telewizji, w którym
prezes
Stowarzyszenia
Ostrowieckich
Handlowców
p.
Andrzeja
Sołtyka
zasugerował, że dochodzi do nadużyć w/w
sprawie.
Obecni
na
posiedzeniu
komisji
przedstawiciele Rady Gospodarczej działającej przy prezydencie - w osobach:
p. Przemysława Plaskoty, p. Cezarego
Styczyńskiego,
p.
Andrzeja
Sołtyki
i p. Iwony Klauzińskiej - stwierdzili, że wg
nich propozycja zmiany uchwały o opłacie
targowej jest niczym innym, jak tylko
zakamuflowaną podwyżką, o której nie było
mowy na posiedzeniu Rady Gospodarczej.
W związku z powyższym nie zgadzają się
na proponowane zmiany przez Pana
Dyrektora L. Snopka. Pan A. Sołtyka
powiedział, że pierwszy raz spotyka się z

propozycją, która ma na celu podniesienie
opłat na tak wysoką skalę. Obecnie
za stoisko o szerokości 3 metrów płaci się
6 zł. opłaty targowej. Zmiany spowodują,
że za to samo stanowisko osłonięte
namiotem lub parasolem o wymiarach 3 na
3m trzeba będzie zapłacić 18 zł.
Przedstawione
stawki
są
stawkami
dziennymi,
czyli
za
każdy pobyt
na targowisku jednorazowo. Pan Sołtyka
oświadczył, że zmiany najbardziej ugodzą
w handlujących pod namiotami, którzy
nie eksponują na nich towaru, a służą im one
tylko jako ochrona przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi. Radny Wojciech Lesiak zwrócił uwagę, że należy
uporządkować sprawy handlu nie tylko na
targowicy, ale również na terenie całego
miasta
(przy pasażach
handlowych,
na chodnikach, itd.). Pan W. Lesiak
zaproponował wprowadzenie tzw. „opłaty
specjalnej”, która miałaby zachęcać do
prowadzenia handlu tylko w miejscach do
tego wyznaczonych. Obecny na posiedzeniu
komisji Wiceprezydent Miasta – p. Paweł
Górniak zgodził się z radnym W. Lesiakiem,
że uporządkowanie miejsc handlowych na
terenie miasta jest sprawą priorytetową.
Wiceprezydent poinformował, że podjęte
zostały już działania w tym zakresie. Gmina
nie będzie wydawać pozwoleń na zajęcie
pasa drogowego. Na zakończenie dyskusji
Pan A. Sołtyka zaapelował do radnych RM
o zastanowienie się nad proponowaną
zamianą uchwały w sprawie opłaty
targowej, ponieważ to Rada Miasta
ostatecznie będzie podejmować decyzję
i ponosić za nią odpowiedzialność.
Komisja Samorządowa RM w głosowaniu,
stosunkiem głosów: 3 – za, 6 – przeciw,
przy jednym głosie wstrzymującym się
negatywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały. (w załączeniu do
protokołu).

II.

Informacja w sprawie podatku leśnego Członkowie Komisji Samorządowej RM
na 2014 rok.
przyjęli do wiadomości przedmiotową
informację. (w załączeniu do protokołu).

III. Sprawy różne.

Nie zgłoszono żadnych zagadnień.
Na tym posiedzenie zakończono.

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

Przewodniczył:

Przewodniczący Komisji Samorządowej RM
mgr Z. Moskalewicz

