Protokół Nr 48/2014
z posiedzenia Komisji Samorządowej Rady Miasta Ostrowca Św.
w dniu 29 kwietnia 2014 r. godz. 10.00
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.

Zaopiniowanie projektów uchwał
na sesję Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego w dniu 30 kwietnia
2014 r.:
- zm. uchwałę w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski
na 2014 r.;

Komisja Samorządowa Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego pozytywnie
(jednogłośnie) zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały. (w załączeniu do
protokołu);

- zm. uchwałę w sprawie Gminnego Członkowie Komisji Samorządowej RM
Programu Przeciwdziałania Narko- pozytywnie (jednogłośnie) zaopiniowali
manii na lata 2011 – 2014;
przedmiotowy
projekt
uchwały.
(w załączeniu do protokołu);

II.

- określenia warunków i trybu
składania i informacji na podatek od
nieruchomości, podatek rolny i podatek
leśny za pomocą środków komunikacji
elektronicznej na terenie Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski;

Komisja Samorządowa Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego pozytywnie
(jednogłośnie) zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały. (w załączeniu do
protokołu);

- zmiany uchwały w sprawie ustalenia
stawek dotacji przedmiotowych dla
gminnego zakładu budżetowego –
Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu
Świętokrzyskim;

Komisja Samorządowa Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego pozytywnie
(jednogłośnie) zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały. (w załączeniu do
protokołu);

Informacja
o
realizacji
zadań
wynikających
ze
Strategii
Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski w 2013 r.

Komisja Samorządowa Rady Miasta
Ostrowca
Świętokrzyskiego
przyjęła
do wiadomości przedłożoną informację.
(w załączeniu do protokołu);

III.

Sprawy różne:
- pismo lokalnych stowarzyszeń
w sprawie ratowania samolotu MIG 17
znajdującego się na os. Pułanki
w Ostrowcu Świętokrzyskim; (pismo
w załączeniu do protokołu);

Radny D. Kaszuba powiedział, iż lokalny
samorząd winien przychylić się do
inicjatywy ostrowieckich stowarzyszeń,
mających na celu ratowanie samolotu MIG
17, znajdującego się na osiedlu Pułanki
w Ostrowcu Świętokrzyskim. Według Pana
Radnego jest to cenna inicjatywa, na którą
powinny znaleźć się odpowiednie środki
finansowe.
Radny
D.
Kaszuba
poinformował, iż podobna inicjatywa
narodziła się w miejscowości Grajewo.
Tam również społeczność lokalna podjęła
działania modernizacji starego samolotu.
Obecny na posiedzeniu komisji Prezydent
Miasta J. Wilczyński powiedział, że on
osobiście również popiera omawianą
inicjatywę. Jednakże, jako przedstawiciel
Gminy nie może wesprzeć jej finansowo.
Przepisy prawne uniemożliwiają gminie
przekazywanie
bezpośredniej
dotacji
z budżetu miasta na taki cel. Ponadto,
Gmina Ostrowiec nie może inwestować na
terenie, który nie jest jej własnością.
Prezydent poinformował, że Stowarzyszenie
zaangażowane w tę inicjatywę, może
ubiegać się o wsparcie finansowe od gminy
w ramach ogłoszonych przez nią otwartych
konkursów ofert, które wynikają z ustawy
o
działalności
pożytku
publicznego
i wolontariacie.

- pismo Kongresu Nowej Prawicy
oddz.
Ostrowiec
Świętokrzyski
w sprawie propozycji zmian nazw ulic
w mieście; (pismo w załączeniu
do protokołu);

Członkowie Komisji Samorządowej RM
zapoznali się z pismem Kongresu Nowej
Prawicy oddz. Ostrowiec Świętokrzyski.
Uznano, że odpowiedzi na propozycje
zawarte w/w piśmie winien udzielić
Przewodniczący Rady Miasta z uwagi,
na fakt, iż jest ono personalnie kierowane
na osobę Pana Przewodniczącego.
Członkowie Komisji, zwrócili również
uwagę, że pod pismem nie podpisał się
z imienia i nazwiska żaden przedstawiciel
Kongresu
Nowej
Prawicy.
Takie
postępowanie – wg członków komisji –
można uznać za niepoważne, dające
podstawę do uznania przedmiotowego pisma
za anonim.

- zapytanie Pana Radnego Wł. Sajdy
w sprawie zakończenia przez Komisję
Rewizyjną RM kontroli w Miejskim
Ośrodku
Sportu
i
Rekreacji
w Ostrowcu Świętokrzyskim;

Radny Wł. Sajda zwrócił się z zapytaniem
do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
RM – p. St. Choinki, czy została już
zakończona przez Komisję Rewizyjną
kontrola w Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim
oraz czy zostały już sporządzone z niej
wnioski końcowe. Pan St. Choinka
odpowiedział, że kontrola została już
zakończona, a w/w wnioski zostały
przedłożone
Przewodniczącemu
Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Na tym posiedzenie zakończono.

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

mgr Eliza Kaniewska

Przewodniczył:

mgr Zbigniew Moskalewicz

