
Rada Miejska 
w Zdzieszowicach

Protokół Nr 15/2015

posiedzenia wspólnego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 23 listopada 2015 r.

Obradom Komisji przewodniczyła: Maria Kampa

I. Obecni wg listy obecności, stanowiącej załącznik do Protokołu

II. Program posiedzenia:

1. Projekt budżetu na 2016r.

2. Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej.

3. Zaopiniowanie projektów uchwał:

a) w sprawie dokonanie zmian budżetu na 2015r.

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

d) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie 

Gminy Zdzieszowice, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia 

za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice,

e) w sprawie opłaty targowej,

f) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego,

g) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

h) w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku 

rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej,

i) w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych,

j) w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2016,

k) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu 

mieszkalnego nr 1 położonego w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 12,

III. Przebieg posiedzenia:

Posiedzenie komisji przebiegło zgodnie z w/w tematami, 

a rozpoczęto od pkt. 3 tj. od zaopiniowanie projektów uchwał:



a) w sprawie dokonanie zmian budżetu na 2015r.- wysłuchano wyjaśnień pani 

skarbnik o możliwości wprowadzenia zmian po stronie przychodu ..

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - bez uwag

c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, - 

nie wniesiono uwag..

d) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 

terenie Gminy Zdzieszowice, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich 

wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy 

Zdzieszowice -  przyjęto bez uwag .

e) w sprawie opłaty targowej - z trwającej wymiany zdań postanowiono przyjąć 

projekt uchwały w/w temacie .

Jednak co do szczegółowych rozwiązań merytorycznych projekt uchwały należy 

skierować do komisji społecznej celem wypracowania adekwatnych rozwiązań - 

co do metody obmiaru ,utrzymania czystości,częstotliwości kontroli przez 

inkasentów, wyznaczenia miejsc postoju dla przyjezdnych kupców i kupujących,, 

bezstronność w egzekwowaniu przepisów regulaminu targowiska , ochronę 

godności ludzkiej itd.

f) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego - bez uwag

g) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości -  bez uwag 

Zebrani zgodzili się do sukcesywnego zwiększenia podatku o corocznym minimalnym 

wzroście .

h) w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku 

rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 

- bez uwag.

i) w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych -  bez uwagmerytorycznych z 

prośbą o umożliwienie ściągania wniosków interaktywnych drogą elektroniczną.

j) w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2016 -  zebrani po uzyskanych wyjaśnieniach akceptują w/w

„Program Współpracy” prosząc o dokonanie wpisu do rozdziału V w § 9 słowa kultury 

co będzie brzmiało cyt; wspieraniem i upowszechnianiem kultury i kultury fizycznej.

k) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu 

mieszkalnego nr 1 położonego w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 12 - na zaproponowaną

bonifikatę w wysokości 60 % członkowie komisji wyrazili zgodę jednomyślnie.



Pkt.2. Zimowe utrzymanie infrastruktury - omówił pan Wiesław Paliwoda gdzie 

zapewnił zebranych o pełnej gotowości gminy do akcji zima 2015/2016 .

W pkt 1. Projekt budżetu na 2016r.

Po dość wnikliwej dyskusji komisja wnioskuje o wprowadzenie :

a) Wykonania dokumentacji termomodemizacji budynku Gimnazjum wraz z budynkiem 

szkoły nr 3.

b) Zlecić opracowanie dokumentacji parkingu na ulicy Nowej i Słowackiego .

c) Zwiększyć środki finansowe dla działalności organizacji pozarządowych.

d) Wyjaśnić zapisany nierówny podział środków dla sołectw w budżecie MGOSiRu

IV. Podjęto następujące wnioski:

V. Program następnego posiedzenia:

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

a -  analiza i opiniowanie bieżących projektów uchwał

b -  Uwagi i wnioski w sprawie podjęcia uchwały Budżetu Gminy na rok 2016 

c - Sporządzenie sprawozdania z pracy komisji z bieżącego roku 

d -  Sporządzenie planu pracy komisji na 2016 rok 

e -  Uwagi wnioski i inne sprawy.

Komisja Spraw Społecznych.

A -  Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych.

B -  Ustalenie ramowego planu pracy komisji na I półrocze 2016 

c -  Podsumowanie pracy komisji bieżącego roku 

d -.Uwagi wnioski i inne sprawy.

VI. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:

Prosi się o przygotowanie prezentacji wykonanej dokumentacji:

a) Przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego wraz z adaptacją piętra na 

cele mieszkalne.

b) Projekt rewitalizacji parku

c) Projekt placu targowego

d) Projekt przebudowy drogi powiatowej od ronda do ronda.

TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:



TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:

i

f

DATA:

GODZINA:

Komisja Rozwoju Gospodarczego
i Budżetu

14 grudnia 2015

mm

Komisjo Spraw Społecznych

1 grudnia 2015 
7 grudnia 2015 

15 grudnia 2015
i 6,00
15.15
15.15

Protokołował Józef Wilczek *


