Protokół Nr XXII/16
z XXII sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 25 stycznia 2016r. w sali Nr 4 Urzędu
Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16.
Stan radnych – 23.
Obecnych – 22 (zał. Nr 1)

Ad. 1
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski - otworzył o godz. 13.20 XXII sesję
Rady Miejskiej w Pabianicach zwołaną na wniosek Prezydenta (zał. nr 2).
Powitał Radnych, Prezydenta z jego najbliższymi współpracownikami oraz
pozostałych zaproszonych gości.

Ad. 2
Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano radnych: Piotra Duraja, Zbigniewa
Grabarza, Adama Kaczorowskiego. Wymienieni Radni wyrazili zgodę.
Głosowanie: za przyjęciem składu – 21, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Przyjęto.
Nie zgłoszono projektów uchwał do głosowania imiennego.

Ad. 3
Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie
dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochód budżetu Gminy Miejskiej
Pabianice, innym instrumentem płatniczym (zał. Nr 3).
W artykule 61a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa ustawodawca wskazał,
że cyt. „ Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa mogą, w drodze
uchwały, dopuścić zapłatę podatków, stanowiących dochody odpowiednio budżetu
gminy, powiatu lub województwa, za pomocą innego instrumentu płatniczego,
w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz
elektroniczny”.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników oraz w trosce o regularne
wpływy do budżetu, rozszerzając możliwości zapłaty należności nie tylko gotówką,
należy uwzględniając ww. zapis ustawy, wprowadzić możliwość zapłaty podatków
za pomocą innego instrumentu płatniczego, podejmując w tej sprawie uchwałę.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski poinformował, że uchwała nie była
procedowana przez komisje merytoryczne.

Glosowanie w sprawie wyrażenia zgody na procedowanie ww. uchwały bez opinii
komisji: za – 21, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Przegłosowano.
Głosowanie: za przyjęciem uchwały – 21, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Podjęto
uchwałę Nr XXII/253/16 (zał. Nr 4).

Ad. 4
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski poinformował, że uchwała w sprawie
opłaty targowej nie była procedowana przez komisje merytoryczne.
Glosowanie w sprawie wyrażenia zgody na procedowanie ww. uchwały bez opinii
komisji: za – 21, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Przegłosowano.
Prezydent Miasta przedstawił projekt uchwały w sprawie opłaty targowej (zał. Nr 5)
Do projektu uchwały Nr.../.../15 RM w Pabianicach w sprawie opłaty targowej, której
podjęcie jest konieczne w związku ze zmianą przepisów prawa tj. art. 15 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 199lr. o podatkach i opłatach lokalnych, który to przepis
począwszy od dnia 1 stycznia 2016r. otrzyma brzmienie: „Rada gminy może
wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób
prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
dokonujących sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b".
Zmiana ta wynika z ustawy z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy
o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz. 1045)
i dotychczasową opłatę targową, która była opłatą obowiązkową zastąpiła opłatą
targową fakultatywną.
W związku z powyższym, aby móc pobierać opłatę targową za handel
na targowiskach miejskich w Pabianicach należy podjąć nową uchwałę
wprowadzającą taką opłatę do końca 2015r.
Projekt nowej uchwały generalnie zmniejsza stawki opłaty targowej
dla handlujących, które nie były zmieniane w Pabianicach od 2002r.
Radna Bożenna Kozłowska zaproponowała poprawkę polegającą na zaokrągleniu
kwoty 2,70 zł do kwoty 2,50 zł. Będzie to ułatwienie dla sprzedających i osób
zbierających opłaty, będzie łatwiej wydać do kwoty 2,50 zł.
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz przyjął taką propozycję, zaproponował
to jako autopoprawkę do uchwały.
Głosowanie za przyjęciem uchwały z autopoprawką: za – 21, przeciw - 0,
wstrzymało się - 1.
Reasumpcja głosowania: za - 20, przeciw - 0, wstrzymał się – 1. Podjęto uchwałę
Nr XXII/254/16 (zał. Nr 6).

Ad. 5
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski zamknął XXII sesję Rady Miejskiej
w Pabianicach o godz 13, 30.
Komisji Uchwał i Wniosków – zał. nr 7
Płyta cd – zał. nr 8.
Załączniki ujęte w protokóle są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
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