Protokół Nr 21 /2016
ze wspólnego posiedzenia Komisji Samorządowej Rady Miasta Ostrowca Św-kiego
i Komisji ds. Rodziny Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w dniu 25 lutego 2016 r. godz. 14.30 – 14.50
Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Samorządowej RM - Kamil Długosz.
Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny RM – M. Woźnicka – Kuzdak.
1. Listy obecności – w załączeniu.
2. Sprawy wynikające z porządku obrad:

Lp.

Sprawa

Wniosek/Stanowisko/Informacja
(wynik głosowania)

Porządek posiedzenia:
- Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny RM - p. Marta Woźnicka – Kuzdak otworzyła
posiedzenie komisji, stwierdzając quorum
na podstawie listy obecności. (w załączeniu
do protokołu)
- Przewodniczący Komisji Samorządowej
RM – p. Kamil Długosz otworzył
posiedzenie komisji, stwierdzając quorum
na podstawie listy obecności. (w załączeniu
do protokołu)

I.

Opiniowanie
projektów
uchwał
na sesję Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego w dniu 29 lutego
2016 r., w sprawie:
przeprowadzenia
społecznych;

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

- nadania nazwy drodze wewnętrznej Komisja Samorządowa RM pozytywnie,
jednogłośnie zaopiniowała przedmiotowy
(ul. Urocza);
projekt uchwały. (w załączeniu do
protokołu).
- zmieniająca uchwałę w sprawie Komisja Samorządowa RM pozytywnie,
określenia przystanków komunika- jednogłośnie zaopiniowała przedmiotowy

cyjnych, których właścicielem lub projekt uchwały.
zarządzającym jest Gmina Ostrowiec protokołu).
Świętokrzyski, warunków i zasad
korzystania z nich oraz opłat za ich
korzystanie;
- Informacja Prezydenta Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego dotycząca
roszczeń odszkodowawczych na skutek
uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego oraz
naliczania tzw. „renty planistycznej”

(w

załączeniu

do

Obecny na posiedzeniu komisji Naczelnik
Wydziału Planowania i Rozwoju UM –
p. Dominik Smoliński, poinformował
zebranych, że na podstawie przeprowadzonej analizy aktów notarialnych, które
wpłynęły w 2015 r. do Urzędu Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego, nie wydano
żadnej decyzji w sprawie naliczenia renty
planistycznej. Ponadto, w ubiegłym roku nie
wpłynął żaden wniosek z roszczeniem
odszkodowania za pozbawienie możliwości
korzystania z nieruchomości lub jej części,
jak również w związku z obniżeniem
wartości
nieruchomości
na
skutek
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Nie zgłoszono żadnych zapytań do w/w
informacji. Przyjęto do wiadomości.

II.

Propozycje do planów pracy Komisji Odnośnie planu pracy Komisji ds. Rodziny
Samorządowej RM i Komisji ds. RM na 2016 r. swoje propozycje zgłosiła
Rodziny RM na 2016 r.
Radna Małgorzta Krysa (w załączeniu do
protokołu) oraz Radna Marta Woźnicka –
Kuzdak („Program 500+). Natomiast
propozycje do planu pracy Komisji
Samorządowej RM na 2016 r. zgłosił Radny
Kamil Długosz. (w załączeniu do
protokołu).

III.

Sprawy różne.

Nie zgłoszono żadnych spraw różnych.
Na tym posiedzenie Komisji Samorządowej
i Komisji ds. Rodziny Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego zakończono
o godz. 14.50.

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

Przewodniczyli:
Kamil Długosz
Marta Woźnicka - Kuzdak

