KO.0012.48.2020

Protokół nr 103/2020
z posiedzenia Komisji Obywatelskiej Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu
24 listopada 2020 r.
W posiedzeniu zdalnym udział wzięli:
1)
2)
3)
4)
5)

Jaworska Dorota – Przewodnicząca komisji
Antosiewicz Adrian
Bartoszewicz Anna
Pytkowski Tadeusz
Szymankiewicz Grażyna

oraz Burmistrz Pan Paweł Kanclerz, Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Piotrowska, Sekretarz
Gminy Pani Jolanta Niegrzybowska, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Cichal,
Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
Pan Jakub Ciećwierz, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pan Robert Głazowski,
Pani Jolanta Kołodyńska – Rzeźnik z Wydziału Spraw Społecznych, Dyrektor Zakładu Usług
Komunalnych Pan Dariusz Zemła
Temat posiedzenia: opiniowanie projektów uchwał na XXXII sesję RM
1) (Druk Nr 329) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki, komisja zaopiniowała pozytywnie.
2) (Druk Nr 330) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020
rok, komisja zaopiniowała pozytywnie 4 głosami. Radna Anna Bartoszewicz wstrzymała się od
głosu.
3) (Druk Nr 331) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych
oraz zasad ich zbywania i wykupu, komisja zaopiniowała pozytywnie.
4) (Druk Nr 314) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia stawki dotacji
przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” w
Ożarowie Mazowieckim, komisja zaopiniowała pozytywnie.
5) (Druk Nr 315) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia stawki dotacji
przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” w
Ożarowie Mazowieckim, komisja zaopiniowała pozytywnie.
6) (Druk Nr 325) Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej
jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2021 rok, komisja zaopiniowała pozytywnie i
akceptuje stawkę zaproponowaną przez Burmistrza tj. 28 zł za 1 dt.
7) (Druk Nr 326) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2021.

Przedmiot opodatkowania

Propozycje
stawek na rok
2021

Propozycja
Komisji
Obywatelskiej

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,98 zł

0,98 zł

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

4,70 zł

4,70 zł

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,40 zł

0,40 zł

3,28 zł

3,28 zł

0,84 zł

0,84 zł

22,40 zł

22,40 zł

24,84 zł

24,84 zł

10,20 zł

10,20 zł

4,60 zł

4,60 zł

6,30 zł

propozycja 3
radnych: 6,10 zł
propozycja 2
radnych: 6,30 zł

2%

2%

1. od gruntów:

4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w
ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018r.,
poz.1398), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie
tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie
nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej:
a) dla powierzchni użytkowej od 1 do 2000m2 włącznie we wszystkich
budynkach lub ich częściach dla każdego podatnika:
b) dla powierzchni użytkowej od 2001m2 we wszystkich budynkach lub ich
częściach dla każdego podatnika
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych
przez podmioty udzielające tych świadczeń
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

3. od budowli % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3
i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych ( Dz.U z 2019r., poz. 1170)

8) (Druk Nr 321) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Ożarów Mazowiecki, komisja zaopiniowała pozytywnie.
9) (Druk Nr 322) Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, komisja zaopiniowała pozytywnie.
10) (Druk Nr 327) Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bronisze, komisja
zaopiniowała pozytywnie.
11) (Druk Nr 328) Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ożarów Mazowiecki,
komisja zaopiniowała pozytywnie.
12) (Druk Nr 319) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia programu
współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku, komisja
zaopiniowała pozytywnie.

13) (Druk Nr 316) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ożarów
Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w 2021 roku, komisja zaopiniowała pozytywnie.
14) (Druk Nr 317) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Ożarowa Mazowieckiego w rejonie ulic
Poznańskiej i Kapuckiej, komisja zaopiniowała pozytywnie.
15) (Druk Nr 323) Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą
Centrum Widowiskowo – Sportowe Gminy Ożarów Mazowiecki i nadania jej Statutu, komisja
zaopiniowała pozytywnie.
16) (Druk Nr 320) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości
Pogroszew Kolonia. Komisja proponuje nazwę „Kolorowa”.
17) (Druk Nr 332) Projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunku działań Burmistrza Ożarowa
Mazowieckiego dotyczących zwiększenia jawności i przejrzystości wydatkowania środków
pieniężnych poprzez publiczne udostępnienie elektronicznego rejestru zawieranych umów.
Komisja zapoznała się z projektem uchwały i stanowisko zajmie na sesji.

Na tym protokół zakończono.

Do wiadomości:
- Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

