Referat Finansowo-Budżetowy
Dot. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) z dniem 31 maja 2008 r. upływa
termin wnoszenia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Art. 18 ust. 12 pkt. 5 cyt. Ustawy: zezwolenie wygasa w przypadku: niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11 1 ust.
4, lub niedokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 w terminach, o których mowa w art. 111 ust. 7 tj. do 31
stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
Wpłaty II raty można dokonać w kasie tut. Urzędu lub na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. O/Hel
nr 71-12405400-1111000049190072.
Dot. podatku od nieruchomości:
Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach
i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru (IN-1), w terminie 14 dni od dnia wystąpienia
okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub
od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania
przedmiotu opodatkowania lub jego części. Takiemu obowiązkowi zgłoszenia zmiany przedmiotu opodatkowania lub jego
części podlega także prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wynajmu pokoi gościnnych.
Od dnia 30 kwietnia 2008 roku będą przeprowadzane kontrole związane z wymiarem podatku od nieruchomości
(powierzchni wykorzystywanych na działaność gospodarczą).
Jednocześnie przypomina się o terminie płatności II raty podatku od nieruchomości, który upływa
z dniem 15 maja 2008 r.
Paweł Konkel
podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej

Rada Miasta Helu
Sesja przeprowadzona w dniu 24 kwietnia 2008 roku była przede wszystkim sesją absolutoryjną, jednak zajmowano
się i innymi zagadnieniami ważnymi dla codziennego życia miasta.
Radni zostali zapoznani z informacjami dotyczącymi zrealizowanych przedsięwzięć w ramach gminnego programu
profilaktyki alkoholowej oraz przeciwdziałania narkomanii za 2007 rok. Pełnomocnik burmistrza opisał skalę zjawisk w tym
zakresie wskazując jednocześnie niektóre zagrożenia. Przedstawił również szereg przedsięwzięć, zrealizowanych w ramach
problematyki profilaktycznej. Na realizację przedsięwzięć wydano łącznie 144 767,11 zł.
Kierowniczka świetlicy socjoterapeutycznej „Bocianie Gniazdo” zapoznała z możliwościami świetlicy, obsadą
personalną wychowawczyń oraz ogólną charakterystyką dzieci uczęszczających do świetlicy. Przedstawione zostały główne
kierunki pracy świetlicy podczas których podopieczni przygotowywani byli do pozytywnego patrzenia na otaczający świat,
właściwego reagowania w sytuacjach trudnych i konfliktowych oraz właściwego rozumienia własnej wartości i wartości
innych osób. Wskazano na osiągnięte postępy w zachowaniu podopiecznych oraz w ich poczuciu wartości społecznych.
Głównym punktem XXII sesji Rady Miasta było przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu miasta w 2007 roku
i udzielenie absolutorium burmistrzowi. Przypomniano wszystkim obecnym na sesji, że podczas procesu absolutoryjnego
ocenia się wyłącznie realizację budżetu, a nie działalność indywidualną osoby która to wykonuje. Ocena działalności
indywidualnej burmistrza podlega innej procedurze. Tylko negatywna ocena realizacji budżetu za poprzedni rok może być
podstawą nieudzielania absolutorium burmistrzowi.
Po przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu swoje pozytywne uwagi przedstawiły stałe komisje Rady
Miasta, a następnie odczytana została opinia Komisji Rewizyjnej, w której ujęto, że sprawozdanie z realizacji budżetu miasta
w roku 2007 zostało przygotowane prawidłowo. Również Regionalna Izba Obrachunkowa przygotowała pozytywną ocenę
sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 2007 rok. Dyskusja nad sprawozdaniem pokazała, że zostało przygotowane w
sposób rzetelny, jasny dla czytelnika i zgodny z nakazanymi normami. Rada Miasta pozytywnie oceniła przedstawione
materiały i podjęła uchwałę o przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu.
W związku z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium burmistrzowi oraz pozytywnej opinii tego
wniosku przez Regionalną Izbę Obrachunkową przeprowadzono dyskusję nad wykonaniem budżetu w poprzednim roku.
Wskazano na właściwe działania organu wykonawczego, dyscyplinę budżetową oraz racjonalne gospodarowanie środkami
finansowymi miasta. Rada Miasta pozytywnie oceniła realizację budżetu i na tej podstawie podjęła uchwałę o udzieleniu
absolutorium burmistrzowi.
Poza dwoma uchwałami związanymi z procedurą absolutoryjną radni rozpatrzyli projekty i podjęli uchwały
w następujących sprawach:
1. zmian w budżecie miasta na rok 2008;
2. przyjęcia Programu Współpracy Miasta Helu z Organizacjami Pozarządowymi na 2008 rok.;
3. nie wyrażeniu zgody na umorzenie należności pieniężnej gminy Hel;
4. zmiany uchwały Nr XVI/103/07 Rady Miasta Helu z dnia 20 grudnia 2007 roku;
5. odwołania delegata do związku Miast i Gmin Morskich;
6. wyboru delegata do Związku Miast i Gmin Morskich;
7. sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz państwa Paździorskich.
Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej miasta w zakładce „Rada Miasta”
Mirosław Oniszczuk
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Helu

