Protokół Nr 10/2011
z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Miasta Ostrowca Św.
w dniu 26 sierpnia 2011 r.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji – H. Rożnowski
1. Lista obecności - w załączeniu.
2. Sprawy wynikające z porządku obrad:
Lp.
1.
a)

Sprawa

Wniosek / Stanowisko / Informacja
(Wynik głosowania)
Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta:
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu (projekt
uchwały w załączeniu).

W dyskusji nad przedłożonym projektem
uchwały radny J. E. Kunat zwrócił się z pytaniem, dlaczego jest aż 50% dofinansowania, gmina i tak wspierała wielokrotnie inwestycje realizowane przez powiat.
Radny M. Kuszewski stwierdził, że dobrą
praktyką jest wspieranie się finansowe samorządów. Radny dodał, że do zakupu tomografu dołożyły się wszystkie gminy oprócz
Ostrowca, a przecież w większości korzystają z niego mieszkańcy miasta. Tak samo było
w przypadku przekazywania budynków wykorzystywanych na cele oświatowe za przysłowiową złotówkę.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak stwierdził, że hala jest własnością gminy, droga
z kolei należy do powiatu, ale cała inwestycja dotyczy infrastruktury wokół hali gminy.
Gdyby droga była własnością gminy, to poniosłaby ona 100% kosztów. To samo dotyczy budowy ul. Siennieńskiej. Trzeba mieć
świadomość, że to głównie mieszkańcy Ostrowca z tego korzystają.
Ponadto w niedalekim sąsiedztwie hali jest
budynek po byłym MOMP-ie. Dlatego tam,
gdzie nie ma animozji pomiędzy gminą a powiatem ta wspólne finansowanie inwestycji
idzie bardzo dobrze.
Radny W. Kacuga stwierdził, że otoczenie
hali świadczy również o gminie, co miało
wyraz w opiniach osób będących na meczu
reprezentacji Polski i Francji. Osoby przyjez-
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dne chwaliły halę, ale z dezaprobatą wyrażały się o jej otoczeniu.

b)

c)

d)

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
przyjęcia zadań Powiatu Ostrowiec- W uzasadnieniu do projektu uchwały Nakiego w zakresie zimowego utrzyma- czelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
nia jezdni dróg powiatowych na tere- - J. Maj poinformował, że jest to korzystne
nie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski dla obu samorządów, ponieważ nie ma pus(projekt uchwały w załączeniu).
tych przebiegów sprzętu. Ponadto powiat
zwiększył kwotę do 400 tys. zł z uwagi na
wzrost cen.

zm. uchwałę w sprawie przekazania
dotacji celowej Gminom: Bałtów,
Ćmielów, Kunów, Lipnik, Mirzec
(projekt uchwały w załączeniu).
zm. uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r. (projektu uchwały
w załączeniu).

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.

W uzasadnieniu do projektu uchwały Kierownik Referatu ds. Planowania Budżetu Wydziału Finansowego UM – S. Kijak poinformował, że zmiana budżetu wiąże się m.in. z:
otrzymaniem dotacji od powiatu na wykonanie sieci światłowodowej do Zespołu Szkół
Nr 3, uzyskaniem dochodów z najmu pomieszczeń przez PSP Nr 1, realizacją przez Publiczne Przedszkole Nr 16 programu Comenius, realizacją przez PSP Nr 4 programu
„Interdyscyplinarne warsztaty dydaktycznowychowawcze” oraz uzyskaniem dotacji dla
MOSiR na realizację programu „Akademia
pływacka”.
Radny J.E.Kunat zwrócił się o wyjaśnienie,
na co będzie przeznaczone 150 tys. zł zaplanowane w dziale pomoc społeczna dla stowarzyszeń.
Kierownik Referatu ds. Planowania Budżetu
S. Kijak wyjaśnił, że kwota jest zaplanowana
na realizację zadań zleconych z zakresu
opieki społecznej, na które będzie ogłoszony
konkurs.
Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
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e)

zm. uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na
2011 r. (projekt uchwały w załączeniu).
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Radny J.E. Kunat stwierdził, że swego czasu
rada uchwaliła Wieloletni Plan Inwestycyjny. Teraz jest Wieloletnia Prognoza Finansowa, radny zapytał, czy te plany się łączą.
Wiceprzewodniczący Komisji – R. Post poinformował, że Wieloletni Plan Inwestycyjny przyjęty jest odrębną uchwałą, która nie
rodzi skutków finansowych.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak zapytał o Centrum Tradycji Hutnictwa, który nie
jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Kierownik Referatu ds. Planowania Budżetu
- S. Kijak wyjaśnił, że Centrum Tradycji
Hutnictwa jest ujęte w budżecie.
Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.

2.

Sprawy różne:

1)

Pismo Zakładu Opiekuńczo-Rehabili- Do wiadomości członków komisji.
stacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie zasadności przekazania placówki do prowadzenia przez
Powiat Ostrowiecki i pismo rodziców
dzieci będących podopiecznymi ZOR
w sprawie przejęcia terenu i budynku
placówki przez Powiat Ostrowiecki
(w załączeniu).
Budowa ul. Zagłoby.
Informację w powyższej sprawie przedstawił Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich – K. Kowalski wyjaśniając, że prace
postępują zgodnie z planem. Wystąpił problem przy rzece Szewniance, gdzie odkryto
spieki hutnicze, których nie wykazały wstępne badania geologiczne.
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak stwierdził, że te spieki były użyte do utwardzenia
nasypu kolejowego.
Budowa ul. Denkowskiej.
Sprawę poruszył Przewodniczący RM J.W. Kotasiak informując, że mur cmentarny
który nie jest wpisany do rejestru zabytków,
przechyla się na jedną stronę. Jest problem
z jego utrzymaniem w pionie z uwagi na różnicę poziomów.

2)

3)
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4)

Odpowiedź na interpelację radnego
H.Rożnowskiego w sprawie budowy
chodnika wzdłuż ul. Dziewulskiego.
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Naczelnik WIM – K. Kowalski wyjaśnił, że
mur ma zbyt płytkie fundamenty, które pod
wpływem czynników atmosferycznych „wysuwają się” w kierunku ulicy Denkowskiej.
Z kolei na innym odcinku mur został zasypany na całej wysokości. Dwa jego przęsła runęły. W związku z tym wymaga to zabezpieczenia, jest propozycja, aby zastosować tzw.
ścianki szczelne, aby mur się nie wychylał.
Najgorsza sytuacja jest przy narożniku muru.
Przewodniczący H. Rożnowski poinformował, że otrzymał odpowiedź, że chodnik nie
jest ani własnością gminy, ani OTBS. Radny
stwierdził, że droga jest własnością gminy,
a chodnik nie ma właściciela.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej – J. Maj poinformował, że w tym przypadku powinien nastąpić podział geodezyjny pod pas drogowy. Do tej pory nie było
tego podziału, dlatego w ewidencji figurują
starzy właściciele.
Naczelnik K. Kowalski poinformował, że
nie jest to odosobniony przypadek. W latach
90-tych tylko 19% działek miało uregulowany stan prawny. Gmina co roku reguluje
sprawy własnościowe działek, ale zależy to
od posiadanych środków finansowych. Te
łatwiejsze sprawy już poregulowano, na te
trudniejsze potrzeba czasu i pieniędzy.
Naczelnik stwierdził, że podobny przypadek
był przy budowie ul. Relaksowej, gdzie nie
było zgody właścicieli na dysponowanie terenem. Zdaniem naczelnika K. Kowalskiego
gmina jeszcze przez wiele będzie mieć do
czynienia z tego typu problemem.
Wiceprzewodniczący Komisji – R. Post
stwierdził, że jest znaczny postęp w kwestii
regulowania stanu prawnego, ale wymaga to
czasu. Jako przykład radny podał, że regulowanie stanu zasobów Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej trwało kilka lat.

Obrady komisji zakończono o godz. 13.50.
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Odrębne głosy do protokółu: nie zgłoszono.
Termin następnego posiedzenia: nie ustalono.
Protokołowała:
Marta Kamińska

Przewodniczył:
Przewodniczący Komisji
Henryk Rożnowski

