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Protokół Nr 0012.03.37.2021
Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza

Protokół Nr 0012.04.29.2021
Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego

Rady Miasta Kalisza

Protokół Nr 0012.07.32.2021
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza

ze wspólnego posiedzenia,
które odbyło się w dniu 28 stycznia 2021 roku

***************************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

***************************************************************************

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż

napojów  alkoholowych  przeznaczonych  do  spożycia  w  miejscu  sprzedaży  na  terenie

Miasta Kalisza w 2021 roku i zwrotu części tej opłaty. (B+P+Rodz.)

4. Korespondencja.

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

6. Zamknięcie posiedzenia. 

***************************************************************************

Ad.1.Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Miasta, pan Tadeusz Skarżyński, który

powitał wszystkich obecnych na sali oraz uczestniczących w obradach za pomocą środków

komunikacji elektronicznej. 

Ad.2.Zatwierdzenie porządku obrad.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania:



Komisja Budżetu i Finansów: 10 osób za (10 obecnych). 

Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  oraz  Samorządu  Osiedlowego:  6  osób  za  

(6 obecnych).

Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 10 osób za (10 obecnych). 

Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty przez wszystkie komisje. 

Ad.3.Projekt  uchwały  w  sprawie  zwolnienia  z  opłaty  za  korzystanie  z  zezwoleń  na

sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na

terenie Miasta Kalisza w 2021 roku i zwrotu części tej opłaty. (B+P+Rodz.)

Pan Janusz Sibiński,  zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

krótko  omówił  powyższy  projekt  uchwały.  Wyjaśnił,  że  uchwała  zwalnia  restauratorów

z uiszczania pierwszej i drugiej raty opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych. W przypadku

przedsiębiorców, którzy wpłacili już opłatę za cały rok przyznaje się zwrot 2/3 wysokości

opłaty. Dodał, że z opłaty zwolnione są firmy, które oferują sprzedaż napojów alkoholowych

do  spożycia  w  miejscu  sprzedaży.  Szacunkowa  wartość  zwolnień  to  około

120 000 – 130 000 zł.

Radna Barbara Oliwiecka złożyła wniosek formalny, aby zwolnić przedsiębiorców z opłaty

przez cały rok, czyli w §1 ust. 1 wykreślić wyrażenie „w wysokości pierwszej i drugiej raty

opłaty”. Jednocześnie w §1 ust. 2 zmienić wyrażenie „w wysokości 2/3 wniesionej opłaty” na

wyrażenie „w wysokości całości wniesionej opłaty”. 

Zastępca  naczelnika  poinformował,  że  wydział  przygotowując  uchwałę  również  chciał

zwolnić przedsiębiorców z opłaty za cały rok. Natomiast pojawił się problem ze zwrotem

należności dla przedsiębiorców, którzy zapłacili z góry za cały rok. Niestety ustawodawca

między  jednym  ustępem  ustawy  a  drugim  nie  zachował  spójności.  W  przypadku  kiedy

przedsiębiorca nie zapłacił opłaty za cały rok, można go zwolnić z całorocznej opłaty, jednak

kiedy restaurator zapłacił z góry całą należność to w tym przypadku można jedynie zwrócić

część opłaty.  Dlatego po konsultacjach z mecenasem podjęto decyzję, że nie można zwrócić

całości wniesionej opłaty, ponieważ pojawiłaby się różnica w traktowaniu przedsiębiorców.

Jeżeli w ciągu roku okaże się, że restauracje nadal będą zamknięte wywołana może zostać

kolejna uchwała,  która zwolni przedsiębiorców z pozostałej  1/3 wysokości rocznej opłaty,

płatnej do 30 września. Zdaniem pana Sibińskiego jest to bezpieczniejsze rozwiązanie.  

Radna Oliwiecka dopytywała,  czy zmiana zwrotu w uchwale na zwolnienie w wysokości

99,9% wniesionej opłaty byłoby lepszym rozwiązaniem.

Pan  Sibiński  odpowiedział,  że  nad  tym  też  dyskutowano,  jednak  zapoznał  się

z rozstrzygnięciami nadzorczymi, które uznawały takie zapisy w uchwałach za niewłaściwe.



Zaproponował,  aby  przyjąć  uchwałę  w  takim  kształcie,  jednocześnie  zobowiązał  się,  że

wydział przygotuje w późniejszym czasie uchwałę zwalniającą z trzeciej raty opłaty. 

W związku z powyższym radna Oliwiecka wycofała swój wniosek i poprosiła, aby na stronie

miasta znalazła się informacja, że jeśli sytuacja w sektorze gastronomicznym nie zmieni się to

zostanie przygotowana kolejna uchwała. 

Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania:

Komisja Budżetu i Finansów: 9 osób za (9 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie

zaopiniowany.

Komisja  Prawa,  Porządku  Publicznego  oraz  Samorządu  Osiedlowego:  8  osób  za  

(8 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej: 12 osób za (12 obecnych). Projekt uchwały

został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.4.Korespondencja.

Brak.

Ad.5.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Brak.

Ad.6.Zamknięcie posiedzenia. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta, pan Tadeusz Skarżyński

zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję. 

     Przewodniczący Rady Miasta Kalisza
         /.../

       Tadeusz Skarżyński


