BRM.0012.4.9.2014
Protokół nr 50/2014
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia,
odbytego w dniu 25czerwca 2014 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 915, zakończyło się o godz. 925.
Członkowie Komisji i osoby zaproszone – obecni na posiedzeniu
wg załączonych list obecności, które stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.
Przebieg obrad:
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji, Pan Maciej Szota,
który na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy
wymagane przepisami kworum, w związku z czym obrady są prawomocne.
Proponowany porządek obrad:
1. Sprawy wymagające opinii Komisji.
2. Sprawy bieżące.
Zaproponowany porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego
realizacji (za - 4).
Ad. 1
Sprawy wymagające opinii Komisji.
1)
Mariola Styperek – Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego:
Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji chciałabym przedstawić państwu zmiany
jakich należało dokonać w poprzednim zapisie projektu uchwały w sprawie
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie
stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania
tych ulg przedstawionego Komisji na posiedzeniu 16 czerwca. Projekt uchwały
został przesłany do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i zgodnie
z jego uwagami dokonujemy zmian w następujących zapisach:
1. na trzeciej stronie uchwały w § 12 pkt 1 ustęp 2 : „nie stanowią pomocy
de minimis ulgi określone w art. 56 pkt 2, 3 i 4 ustawy”, dopisaliśmy
pkt 1 ,

2
2.

3.

również w § 12 pkt 3 dopisaliśmy: ulgi określone w art. 56 ust.1 pkt 5
ustawy …, który mówi o ważnym interesie dłużnika lub interesie
publicznym,
w punkcie 6 ust.1 „wszystkich zaświadczeń i oświadczeń, o których
mowa w art.37 ust.1” skreśliliśmy 2, ponieważ dotyczy on rybołówstwa
i rolnictwa.

Maciej Szota – Przewodniczący Komisji:
Czy są zapytania do przedstawionego projektu uchwały?
Maciej Szota – Przewodniczący Komisji:
Przystępujemy do głosowania.
Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego
projektu uchwały?
Głosowanie:

za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0.

Projekt uchwały otrzymał pozytywna opinię Komisji.
Ad. 2
Sprawy bieżące.
Maciej Szota – Przewodniczący Komisji:
W tym punkcie żadnych spraw nie było.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam dzisiejsze
posiedzenie Komisji.
Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów
Maciej Szota
Protokółowała
Katarzyna Marciniak

