Uchwała Nr...........................
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia ..........................2008 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego
Na podstawie art.10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz.
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 80 poz. 717 i nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102
poz.1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218), art. 167 ust.2
pkt 5 oraz art. 175 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.
2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45 poz. 319 i Nr 104, poz.708, Nr170, poz.2117 i 1218, Nr 187,
poz. 1381 i poz. 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140,
poz.984). Rada Miasta uchwala , co następuje:

§ 1.1 Postanawia się udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości
75 000,00 zł (słownie : siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) Województwu Świętokrzyskiemu
2.Pomoc finansowa o której mowa w § 1 zostanie przeznaczona na opracowanie
„koncepcji poprawy bezpieczeństwa powodziowego miasta Ostrowiec Św. w oparciu
o regulację rzeki Modły na odcinku od ujścia cieku od Szwarszowic do ujścia do rzeki
Kamiennej z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego
do redukcji fali powodziowej w oparciu o pełną analizę hydrologiczną –hydrauliczną
uwzględniającą pojemność koryta oraz górski charakter rzeki Modły, a takŜe wpływ rzeki
Kamiennej”.
3. Zasady udzielenia, rozliczenia i ewentualnego zwrotu dotacji określi odrębna umowa
zawarta pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Województwem Świętokrzyskim –
Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia.

Projektodawca:Prezydent Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Przedstawiający w imeniu projektodawcy:
Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich
Urzędu Miasta-Krzysztof Kowalski

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta
w sprawie: sfinansowania opracowania „koncepcji poprawy bezpieczeństwa powodziowego
miasta Ostrowiec Św. w oparciu o regulację rzeki Modły na odcinku od ujścia cieku od
Szwarszowic do ujścia do rzeki Kamiennej z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w
Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej w oparciu o pełną
analizę hydrologiczną –hydrauliczną uwzględniającą pojemność koryta oraz górski
charakter rzeki Modły, a takŜe wpływ rzeki Kamiennej” .

Realizowana koncepcja opracowania regulacji rzeki Modły ma długość 9,8 km w tym w
najwaŜniejszej jej części ujścia do rzeki Kamiennej na długości około 1 km przebiega na
terenie Gminy Ostrowiec Św. W związku z ostatnimi ( w ciągu ostatnich 10 lat) powodziami
jakie nawiedziły dorzecze rzki Kamiennej a szczególnie jej dopływ rzeki Modły, które
spowodowały duŜe straty materialne mieszkańców zamieszkałych wzdłuŜ doliny, podjęte zostały
działania zmierzające do uregulowania koryta rzeki Modły i tym samym poprawienia
bezpieczeństwa mieszkńców zamieszkujących na terenie zalewowym.
Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych określił wstępne koszty opracowania
koncepcji w wysokości 224 553,20 złotych . Zostaną one sfinansowane w następujący sposób :
- 33% Gmina Ostrowiec Św.
- 33% Gmina Bodzechów
- 34% ŚZMiUW w Kielcach
Udział Gminy Ostrowiec Św. wg tejŜe kalkulacji wynosi 75 000,00 zł . Gmina przekaŜe środki
w tej wysokości w formie dotacji celowej . Jej końcowe rozliczenie nastąpi w oparciu o zawartą
ze ŚZMiUW w Kielcach umową , na podstawie wyników przetargu na opracowanie powyŜszej
koncepcji.

