Protok6

I

Nr 1 1/2016

z posiedzenia Komisji Budzetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady l\4iasta
z dnia 24 listopada 2016 r.

Pozadek obrad

l,

:

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Payjgcie protokolu z popzedniego posiedzenia . z dnia 2l wzeSnia 2016 r.
3, Zglaszanie zmian do pozqdku obrad Komisji.
4. Opinia do prolektu uchwaly w sprawie zatwjerdzenia ,,Taryt za zbiorowe zaopatrzenie
tj

w wodg

i

zbiorowe odprowadzanie Sciek6w na terenie Gminy Miasto Woclawek ".

5.

6.

Opinia do projektu uchwaly w sprawie wysoko6ci oplat za kozystanie z miejskich obiekt6w i
uzqdzen sportowo-rekreacyjnych u2yteczno6ci publicznej pozostajAcych w trualym zarzqdzie
OSrodka Sportu i Rekreacli we Wloclawku

Opinia do pro1ektu uchwaly w sprawie wyra2enia zgody na objgcie Pomorskq Specjalnq Strefq

Ekonomiczn4 terenow inwestycyjnych w obszaze Wschod Przemyslowy polo2onych pzy
ulicy Papie2ka we Woclawku,

7,

opinia do projektu uchwaly zmieniajqcej uchwalg w sprawie ustalenia cen uagdowych za uslugi

pzewozowe

w

publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadanra
charakterze
u2ylecznosci publicznej w gminnych przewozach pasa2erskich oraz ustalenia wysokosci oplat
dodatkowych i oplaty manipulacyjnej,

B.

Wolne wnioski izapytania.

9.

Zakoriczenie obrad.

o

Ad.1

W pierwszej czg6ci obrad Komisji pzewodniczyl pzewodniczEcy Andzej palucki, ktory na wstepje
powital zebranych i stwierdzil prawomocnoSc obrad.
Ad.2

Protokolz popzedniego posiedzenia Komisji tj. z dnia 21 wze6nia 2016 r. pzyjqto bez uwag, w
glosowaniu wziglo udzlal sze6cioro czlonkow Komisji.
Ad.3
Do pierwotnie zaplanowanego pozqdku obrad nie wniesiono zmian, a tym samym zostal pzyjgty do
realizacji.

Ad.4

opinia do projektu uchwaly w sprawie zatwierdzenta ,,f aryl za zbiorowe zaopatrzenie w wodQ j zbiorowe
odprowadzanie Sciek6w na terenie Gminy Miasto Woclawek ",

Wprowadzenia do tematu dokonala Pani Prokurent MPW|K

, ktora

poinformowala, 2e podstaw4 prawn4 do

zlozenia wniosku taryfowego stanowi art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatzeniu

w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow

I.t.

Dz.U. z 2015 r. poz. 139 z po2niejszymi zmianami ) zwanej w

dalszej czg6ci uzasadnienia ,,ustawe zaopatzeniowq'. Niniejsze uzasadnienie wymagane jest jako zalqcznik do
wniosku o zatwierdzenie taryf, zgodnie z zapisem $ 19 ust. 1 pkt.2 ) tozpozqdzenia Ministra Budownictwa z dnia
28 czewca 2006 roku w sprawie okreSlenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunkow rozliczeh
za zbiorowe zaopatzenie w wodq i zbiorowe odprowadzanie 6ciekow (Dz. U. z 2006 roku Nr 127, poz. 886 z
p62niejszymi zmianami) zwanym w dalszej treSci uzasadnienia ,,rozpozEdzeniem taryfowym".

Nastgpnie Komisja Bud2etu, Rozwoju iPromocli Miasta pzystApila do glosowania nad projektem uchwaly w
sprawie zatwierdzenia ,,Taryf za zbiorowe zaopatzenie w wod? i zbiorowe odprowadzanie Sciekow na
terenie Gminy Miasto Woclawek "

Za udzieleniem pozytywnej opinii opowiedziala siQ jedna osoba,
i braku glosow przeciwnych,

pzy pigciu glosach wstzymujqcych sig

Ad.5
Opinia do prolektu uchwaly w sprawie wysoko6ci oplat za korzystanie z miejskich obiektow i uzqdzeri
sportowo-rekreacyjnych uzytecznosci publicznej pozostajqcych w trwalym za,:.qdzie osrodka sportu i
Rekreacji we Woclawku

w

i

do tematu dokonala Glowny Specjalista
Biuze Sportu Turystyki Anetta
Konopczytiska, informujqc 2e zaproponowane zmiany prowadzq do usprawnienia dzialalno6ci Osrooxa
Sportu i Rekreacji, jak r6wnie2 stanowiq odpowied2 na postulaty zglaszane migdzy innymi przez
Wprowadzenia

organizacje pozazqdowe, Sq r6wnie2 uwzglgdnione wszystkie czynnoSci wykonywane na rzecz
korzystajqcych z objekt6w i uzupelnia dotychczasowe unormowania , a jej podjgcie jest potzebne z
uwagi na 2ywotne interesy spoleczno6ci Woclawka.
Przewodniczqcy Komisji Radny Andrzej Palucki poinformowal, 2e podczas dy2uru jeden z mieszkar1c6w
w rozmowie telefonicznej poprosil, aby w projekcie uchwaly znalazl sig zapis dotyczqcy zakupu karnetu,
co zostalo uczynione w autopoprawce do uchwaly.

wobec braku pytah Komisja Bud2etu Rozwoju i Promocji Miasta wypracowala opinig nastqpujqcej tresci
Komjsja Budzetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miasta na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2016 r.
pozytywnie, jednoglosnie zaopiniowala projekt uchwaly w sprawie wysoko6ci oplat za korzyslanie z
miejskich obiekt6w urzqdzeh sportowo
rekreacyjnych u2ytecznoSci publicznej pozostajqcych w
trutalym zarzqdzie OSrodka Sportu iRekreacli we Wloclawku

i

-

Jednoczesnie Komisja wnioskuje o wprowadzenie nastqpujqcych zmian do przedmiotowego projektu
uchwaly dotyczEcych zakupu karnetu

.

:

W zalaczniku nr 2 w pkt. 4 dodac ppkt,

9. Hala basenu

-

karnet 600 min. (10 h) do wykorzystania w ciEgu 1 miesiqca

9.1. normalny 85,00 zl,
9.2.

ulgowy

60.00 zl.

10. Hala basenu

-

karnet 1200 mln. (20h) do wykorzystania w ciqgu 3 miesigcy.

10.1 normalny '150.00 zl.
10.2 ulgowy 110.00 zl.
11. Hala basenu

-

karnet 3000 min (50 h) do wykorzystania w ciqgu 6 miesigcy

11

.1 normalny 325.00 zl.

11

.2. ulgowy 225,00 zl.

W glosowaniu wziglo udzia[ sze6cioro czlonk6w Komisji.

Ad.6
Opinia do projektu uchwaly w sprawie wyra2enia zgody na objgcie Pomorskq Specjalnq Strefq
Ekonomicznq terenow inwestycyjnych w obszarze Wschod Przemyslowy polo2onych przy ulicy
Papie2ka we Wloclawku.
Wprowadzenia do tematu dokonala Anna Pakulska - lnspektor Centrum Obslugi Inwestora informuj4c,
2e wlqczenie teren6w inwestycyjnych polo2onych pzy ul. Papie2ka do obszaru Pomorskiej Specjalnej

Strefy Ekonomicznej wplynie kozystnie na naplyw nowego kapitalu inowoczesnych technologii oraz

zaktywizuje gospodarczo- ten obszar miasta Woclawka
podniesien ia standardu 2ycia mieszkaic6w,

,

jednoczesnie pzyczyniajqc siQ do

Powy2szy projekt uchwaly zostal zaopiniowany jednogloSnie, pozytywnie. W glosowaniu wziglo udzial
sze5cioro czlonkow Komisji.
Ad.7

Pzystqpujqc do zaopiniowania kolejnego projektu uchwaly pzewodnictwo obrad paejql Zastgpca
Pzewodniczqcego Radny Jacek Bulawa, kt6ry poprosil o dokonanie wprowadzenia Dyrektora Wydzialu
Gospodarki lViejskiej Romana Stawisinskiego,

Po zlo2onych wyja6nieniach Komisja udzielila pozytywnej opinii do projektu uchwaly zmieniajqcej
uchwal? w sprawie ustalenia cen urzqdowych za uslugi przewozowe w publicznym transporcie
zbiorowym w zakresie zadania o charakteze u2ytecznoSci publicznej w gminnych przewozach
pasa2erskich oraz ustalenia wysoko6ci oplat dodatkowych ioplaty manipulacyjnej.
Za udzieleniem pozytywnej opinii glosowala jedna osoba, pzy piqciu glosach wstzymujqcych sig
braku glosow pzeciwnych.
Ad,8

Wolne wnioski i zapytania,

W powyzszym punkcie pozqdku obrad nie podjgto dyskusji,
a

i

Ad.9

Zakoiczenie obrad.

Wobec wyczerpania porzQdku obrad, Wiceprzewodniczqcy

Komisji Radny Jacek Bulawa zamknql

posiedzenie Komisji.
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Krnlsja Budietu, iozwolu
i Promocii Miasta
Rady f.,liasl
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Wloclarrek

Wfocfawek, 2016-II-25

BRM.OO14.1.hO .2016

Pan

dr Marek Wojtkowski
Prezydent Miasta

OPINtA

Nr38/2016

Komisji Budietu, Rozwoju i promocji Miasta Rady Miasta
z dnia

24 listopada 2016

r.

Komisja Bud2etu, Rozwoju ipromocji Miasta Rady
Miasta na posiedzeniu w
dniu 24 listopada 2o!6 r. pozytywnie zaopiniowara projekt
uchwary w sprawie zatwierdzenia
,'Taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodq i zbiorowe odprowadzanie
iciek6w na terenie
Gminy Miasto Wloclawek,,.
Za udzieleniem pozytywnej opinii opowiedziala
siq jedna osoba, przy piqciu

glosach wstrzymujqcych siq i braku glosach
przeciwnych.
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ANDRZEJ PATUCKI

(ornlsia Budietu,.Rozwolu
i Prornocli Mlasla
Redv Miasta Wloctaw'r
BRM.Oo14.1,

Wloclawek, 20L6-tI-25

41.2016

Pan

dr Marek Wojtkowski
Prezydent Miasta

OPINIA NI39/2OI6
Komisji Budietu, Rozwoju i promocji Miasta Rady Miasta
z dnia

24 listopada 2016 r.

Komisja Bud2etu, Rozwoju ipromocji Miasta Rady Miasta na posiedzeniu
w
dniu 24 listopada 2016 r. pozytywnie, jednogrofnie zaopiniowala projekt
uchwary w sprawie
wyraienia zgody na obiqcie pomorskq specjarnq stref4 Ekonomicznq teren6w
inwestycyjnych
w obszarze Wsch6d przemystowy poloionych przy ulicy papieZka we
Wlocfawku.
W gtosowaniu wziqlo udzial siedmioro czionk6w Komisii.
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Rady Miasta
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Wloctawek, 207GlL-25

snru.oorq.r.46.zore

Pan

dr Marek Wojtkowski
Prezydent Miasta

OPfNfA

Nr4O/2016

Komisji Budietu, Rozwoju i promocji Miasta Rady Miasta
z dnia

24 listopada 2016 r.

Komisja Budietu, Rozwoju ipromocji Miasta Rady Miasta na posiedzeniu
w
dniu 24 fistopadq 2oL6 r. pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly w
sprawie ustalenla cen
unqdowych za uslugi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w
zakresie zadania
o charakterze u2ytecznoJci publicznej w gminnych przewozach pasaierskich
oraz ustalenia
wysoko5ci oplat dodatkowych i oplaty manipulacyjnej.

Za udzieleniem pozytywnej opinii opowiedziata siq jedna osoba, przy piqciu

gfosach

wstrzymujqcych siq i braku glos6w pneciwnych.
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Kgntsia Bud2etu, Rozrvolu
i Fromocii Miasta
Radv lvJlasta Wloclawek
BRM.oo14.1.

Wioclawek, 2O76-'J,L-25

4l,zota

Pan

dr Marek Wojtkowski
Prezydent Miasta

OPINIA NI4L/2OI6
Komisji Bud2etu, Rozwoju iPromocji Miasta Rady Miasta
z dnia 24 listopada 2016 r.
Komisja Budietu, Rozwoju iPromocji Miasta Rady Miasta na posiedzeniu w
dniu 24 listopad a 2O!6 r. pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaty w sprawie wysokodci
oplat za korzystanie z miejskich obiekt6w i urzqdzerl sportowo - rekreacyjnych uiyteczno6ci
publicznej pozostajQcych w trwatym zarzqdzie Oirodka Sportu iRekreacji we Wloclawku.

iednoczesnie Komisja wnioskuje o wprowadzenie nastqpujqcych zmian do
przedmiotowego projektu uchwaly dotyczqcych zakupu karnetu :

r

W zafQczniku nr 2 w pkt. 4 dodai ppkt.
9. Hala basenu

-

karnet 600 min. (10 h) do wykorzystania w ciQgu 1 miesiqca

9.1. normalny 85.00 zl.
9.2.

ulgowy 60.00

10. Hala basenu

-

zl.

karnet 1200 mln. (20h) do wykorzystania w ciagu 3 miesiqcy.

10.1 normalnv 150.00 zt.
10.2 ulgowy 110.00 zl.
11. Hala basenu

-

karnet 3000 min (50 h) do wykorzystania w ciEgu 6 miesiecy

11.1 normalny 325.00 zl.
11.2. ulgowy 225.00 zl.
W gfosowaniu wziqlo udzial szeicioro czionk6w Komisji.
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