PROTOKOŁ nľ 26t20l6

z

Handlu i Usług RMZ
posieclzenia Komisj iBezpieczeństwa, Poľządku Publicznego,
w dniu 8 grudnia 2016 ľ

Poľządek posieđzenia:
1. Spľawy organizacyjĺe:
a) otwaľcie posiedżenia,
b) stwieľdzenie prawomocności posiedzenia,
c) przedstawienie porządku posiedzenia'
2. Rozpatrzeĺie wniosku grupy handlowców dot. wysokości stawki opłaty zazajęcie

3.
Ad.

pasa dľogowęgo.

Zamknięcie obľad.

I

r. o godz. 18'00 w Resuľsie odbyło się posiedzenie Komisji
Posiedzenie otworzył
Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usfug RMZ'
prawomocnośó obrad'
i prowadził Pan Arkadiusz Sowa Pľzewodni czący Komisji. Stwierdził

W dnirr 8 grudnia

201'6

gości'
przedstavviłporządekposiedzerria, powitał ľadnych orazzaproszonych
Ad.Ż

pasa dľogowego'
Zasađniczym tematem spotkania była wysokośó opłaty za zajęcie
działl
Jako pierwszy infoľ:rację ľra ww' temat pľzeĺlstawiłP
i jakie
Gospo,carki Komrrľralrr".j i o.h'ony Śľodowiska UM'
Rdest
ľ*nty 'łplywają do budzetu z tego týułu' Głos w
od handlu
Đyľektor Taľgowiska, infoľmując o opłatach targowych pobieranych
wskazania na jakiej
na lerenie tar.gowiska. Pan Robeľt Rybicki zgłosił wniosek w sprawie
prTyjętyjednogłośnie'
podstawie pľawnej okĺeślonyjest teren taľgowiska. Wniosek zostaŁ
Pan Robeľt Rybicki zapýał czy od osób handlujących poza terenem taľgowiska
odpowiedzi udzielił
np. na ul. Moniuszki pobieľana jest opłata za zajęcie pasa dľogowego'
Pan Robeľt Rybicki
Pan Sebastian Kopiec Dyrektoľ Wydziału. W zwipku z povłyŻszym
czy ÍLa ul' Moniuszki
wniósł pocl głosowanie wniosek w spľar,r,ir: pľzedstawienia infoľmacji
pobieľane są opłaty zazajęcie pasa drogo\^/ego'
'Irudną sýuację kupców handli,iących w okolicy cmęntarza przedstawił
Pan S. Kopiec poinfoľmował o przepisach
Parr Nowakowski (przedsiębioľca). W uzupełnieniu
stawek' Następnie Pani
ľegulujących opłaty podkľeślił,że dysktlsji wymaga wysokośó
Gospodarczej UM wyjaśn\łazasada
Jaáwiga Szcz,eśniii .Specjalista w Referacie Działa]ności
a'
zbieľ aĺia ĺłpł.atpr zez inkas entów na teľeni e mi ast

przęz Pana Robeľt Ry'bickiego
Radni jednogłośnie,,za" pľzegłosowali vĺriosek zgłoszony
taľgowiska uiszczają opłatę
dot' pľzedstawienia infoľmacji czy osohy handlujące w obrębie
zazajęcie pasa dľogowego.
pľzegłosowany
Wniosęk zaw\erający następujące pľopozycje ww spľawie został
jednomyśinie 3 głosami ,,za".
,
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Stľona 1

- obniżenie

stoiska czy
stawki zazajęciepasa drogowego na cele handlowe typu prowadzenie

straganu'

hioĺqnełstawki
cfcĺvLi w zależności
okľesu rezerwacJl mleJsc a (im dłuzszy
za|eŻnościod okľes
ztożmicowanie pobieranej
okĺes rezetwaď1ítym mniej sza stawka),
- zrőżnicowanie stawkizewzględu na miejsce,
- przygotowanie stosownego ľegulaminu dotyczącego ww' Sprawy'
uczestnikom spotkania
W zwią,zku zryczęrpaniem tematu Pan Aľkadiusz Sowa podziękował
za przyby cie oraz ldział w dyskusj i.

-

Ad.3
na
Pan Aľkadiusz Sowa popľosiło propozycje do planu pracy Komisji
zanlĺ;.ný po siedzenie Komi

sj

20117

rok' następnie

i''

Protokołowała: Iwona Nalej

Przewodniczący
Komisj i Bezpieczeŕlstwa, Porządku Publicznego
i Usfug RMŻ
Sowa

Ko misj
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a Bezpieczeílstwa, Porządku Publicznego, Handlu

Strona 2

