Uchwała nr ..................................../2010 r.
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Z dnia.............................................. 2010 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 r.o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558 , Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806 z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568
z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172. poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 781, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 nr 138
poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230) art. 216
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,
poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Miasta uchwala co następuje:
§1.
1.
Postanawia się udzielić Województwu Świętokrzyskiemu – Świętokrzyskiemu
Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych, pomocy finansowej w formie dotacji celowej
z przeznaczeniem na:
1) wykoszenie porostów z wałów i koryt (uregulowanych i nieuregulowanych) rzek Szewnianki
i Modły,
2)konserwację muru oporowego rzeki Szewnianki w zakresie uzupełnienia ubytków betonu,
3) wycinkę drzew i zakrzaczeń z terenów przyległych do wałów przeciwpowodziowych rzeki
Kamiennej,
4) umocnienie skarp rzeki Modły, w miejscach wymagających interwencji.
2.
Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, zostanie udzielona w kwocie
odpowiadającej 55 % wartości zamówienia ustalonej w umowie z jego wykonawcą, nie
większej jednak niŜ 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).
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.
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Uzasadnienie projektu uchwały

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego
W związku z koniecznością zabezpieczenia mieszkańców zabezpieczenia
mieszkańców gminy Ostrowiec Św. przed powodzią i potrzebą wykonania niezbędnych prac
konserwacyjnych rzek Modły, Szewnianki i Kamiennej proponuje się udzielenia pomocy
finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego - Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Kielcach.
Obowiązek utrzymania w/w rzek w naleŜytym stanie technicznym naleŜy co prawda do
Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach ale z powodu braku,
w budŜecie tej instytucji, środków finansowych na ten cel, rzeki te są w nienajlepszym stanie.
Taka sytuacja a zwłaszcza uszkodzony mur oporowy rzeki Szewnianki w rejonie ulicy
Wiejskiej moŜe skutkować wylaniem rzeki na przyległe tereny.
Po przeprowadzeniu ustaleń z zarządcą rzek uznano, Ŝe podobnie jak w roku
ubiegłym, najkorzystniejszym i najszybszym rozwiązaniem jest zawarcie umowy, w ramach
której przeznaczona zostanie dotacja celowa, która po postępowaniu przetargowym pokryje
55% kosztów prac związanych z utrzymaniem w/w rzek w naleŜytym stanie technicznym,
jednak nie więcej niŜ 100 tys. zł.
Tragiczne doświadczenia mieszkańców Ostrowca Św. związane z klęską powodzi
obligują do szybkiego i zdecydowanego działania, w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia
powodzi na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

