Protokół Nr 21/2012
z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Miasta Ostrowca Św.
w dniu 25 stycznia 2012 r.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji – H. Rożnowski.
1. Lista obecności - w załączeniu.
2. Sprawy wynikające z porządku obrad:
Przewodniczący Komisji – H. Rożnowski zaproponował, aby punkt 1 porządku
obrad komisji rozszerzyć o projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu pracy
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2012 rok” – jako że projekt ten
opiniują wszystkie komisje rady.
Członkowie komisji zaakceptowali
z zaproponowaną poprawką bez uwag.
Lp.
1.
1)

2)

porządek

obrad

komisji

wraz

Sprawa

Wniosek / Stanowisko / Informacja
(Wynik głosowania)
Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta:
zm. uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie
kosztów inwestycji z zakresu ochrony
środowiska polegającej na usuwaniu
wyrobów lub odpadów zawierających
azbest z terenu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski (projekt uchwały w załaczeniu).
zm. uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r. (projekt uchwały
w załączeniu).

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta – E. Pichór informując
że zmiany w zakresie dochodów i wydatków
spowodowane są zwiększeniem dochodów
Gminy w związku z dofinansowaniem inwestacji pn. „Budowa ul. Zagłoby IV etap” oraz
zmniejszeniem wydatków na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Tomaszów”. Pozostałe zmiany dotyczą strony wydatkowej
budżetu m.in. w związku z realizacją przez
Przedszkole Publiczne Nr 16 programu „Comenius” oraz zmniejszeniem kwot w dziale
opieka społeczna w związku z planowaną
wypłatą zasiłków. Ponadto w treści uchwały
w § 12 wykreśla punkt 3 dotyczący upoważnienia Prezydenta Miasta do przekazania
kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planach
dochodów własnych tych jednostek.

Przewodniczący Komisji – H. Rożnowski
zwrócił się o wymianę załącznika nr 3 do
projektu uchwały.
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4)

2.
1)

2)

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

zm. uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2012 2023 (projekt uchwały w załączeniu).
przyjęcia „Planu pracy Rady Miasta Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywOstrowca Świętokrzyskiego na 2012 nie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
rok” (projekt uchwały w załączeniu).
Sprawy różne:
Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu za 2011 rok (w załączeniu do protokołu).
Propozycje do planu pracy Komisji
Budżetu na 2012 rok

Członkowie Komisji przyjęli powyższe sprawozdanie bez uwag.
W nawiązaniu do przedłożonego członkom
komisji projektu planu pracy na 2012 rok
Przewodniczący H. Rożnowski poinformował, że zawarte propozycje to tematy główne, które komisja rozpatruje, ale w zależności od potrzeb plan może być poszerzony
o nowe zagadnienia. Przewodniczący zapytał
czy radni mają jakieś uwagi bądź propozycje
do w/w planu pracy.
Radny J.E.Kunat stwierdził, że w punkcie 7
planu pracy jest ujęty projekt budżetu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r. Każdy
klub składał swoje propozycje do budżetu,
również klub PiS, ale żaden z jego wniosków nie został ujęty.
Przewodniczący H.Rożnowski stwierdził, że
jak najbardziej wnioski do budżetu powinny
być składane, ale wszystko zależy od jego
możliwości finansowych.
Prezydent Miasta - J. Wilczyński stwierdził,
że większość wniosków dotyczy strony wydatkowej budżetu, gdzie są pewne ograniczenia, co radni muszą uświadamiać mieszkańcom. Jest bardzo trudny czas w gospodarce
i jak trzeba modelować te wydatki, aby te
„marzenia” zostały spełnione.
Podobna sytuacja jest z siecią szkół, jeszcze
nic nie zostało zaproponowane, a już gazety
piszą, że np. Poseł PiS będzie przeciw. Pre-

zydent stwierdził, że czasami odnosi wrażenie, że jest sam z tymi problemami. Nie wiadomo, jakie będą działania rządu w zakresie
finansów państwa.
Najważniejsza jest strategia miasta. Głównymi problemami są ochrona środowiska
i gospodarka odpadami – to są sprawy, na
które gmina musi rezerwować pewne środki.
Należy ustalić pewne priorytety. Na realizację budowę ul. Zagłoby – która jest kluczową inwestycją miasta – nie można żałować
pieniędzy.
Radny J.E.Kunat zapytał, czy wszystkie kluby składały propozycje do budżetu? Jednocześnie radny zapewnił, że tłumaczy mieszkańcom, jakie są priorytety gminy. Tak jest
właśnie z kanalizacją. Ale na spotkaniach
w radach osiedli naczelnicy mówią, że niektóre drobne inwestycje będą wykonane
z oszczędności powstałych w wyniku przetargów, dotyczy to chodników i drobnych
remontów dróg. Dlatego też mieszkańcy na
tym bazują. Radny zaapelował, aby przynajmniej jedna lub dwie zgłoszone propozycje
znalazły się w budżecie gminy.
Prezydent Miasta - J. Wilczyński stwierdził,
że samorząd musi przede wszystkim realizować zadania własne. A z budżetu gmina jest
w stanie wygospodarować na inwestycje
12% środków własnych. Prezydent zapewnił
że będzie walczył o inwestycje i o środki zewnętrzne. Kielce otrzymały ogromne środki,
a gminie Ostrowiec na realizację Centrum
Tradycji Hutnictwa zaproponowano 25%
środków.
Przewodniczący H.Rożnowski stwierdził, że
wszystkie uwagi radnych i klubów dotyczące
budżetu powinny trafiać do prezydenta, mając te wnioski można pewne drobne rzeczy
realizować. Niestety, jest taka sytuacja, że
potrzeby nie „spinają” się z wydatkami.
Prezydent Miasta - J. Wilczyński stwierdził,
że SLD zgłosiło propozycję do budżetu dot.
budowę mieszkań socjalnych, ale nie ma na
to środków. Na posiedzeniach Klubu TOS
też trwają dyskusje. Każdy z klubów zgłosił
jakąś propozycję, ale żadna z nich nie została

ujęta w budżecie. Obecnie budżet skoncentrowany jest na realizacji zadań własnych.
Urząd Miasta będzie reorganizowany
w związku z ze zmianą ustawy o gospodarce
odpadami, bo inaczej część pracowników
otrzymałaby wypowiedzenia.

3)

4)

5)

pismo F. Mikosy w sprawie wystawienia sztuki o Powstaniu Styczniowym na Ziemi Świętokrzyskiej
(w załączeniu do protokołu).

pismo Klubu KSZO 1929 Ostrowiec
Świętokrzyski (w załączeniu do protokołu).

Plan pracy Komisji na 2012 r. został przyjęty bez uwag.
W nawiązaniu do przedłożonego pisma Prezydent poinformował, że jego zastępca wystosował odpowiedź do Pana F.Mikosy. Prezydent wyjaśnił, że jego rolą nie jest wystawianie sztuk, funkcjonuje bowiem mecenat
kultury. Prezydent stwierdził, że pozostawia
tę sprawę bez komentarza.
Członkowie komisji przyjęli stanowisko Prezydenta do wiadomości.
W nawiązaniu do pisma klubu Prezydent
- J. Wilczyński poinformował, że w wyniku
otrzymania tego pisma zwołał spotkanie
w sprawie klubu, które odbędzie się w przyszłym tygodniu. Prezydent zapowiedział, że
będzie generalna zmiana finansowania sportu, będą prowadzone rozmowy w tej kwestii.
Prezydent stwierdził, że nie podoba mu się
fakt, że MKS „Junior” kształci zawodników,
którzy potem odchodzą do innych klubów.

Członkowie komisji przyjęli powyższe stanowisko do wiadomości.
Sprawozdanie z prac Prezydenta Mia- Przewodniczący H.Rożnowski poinformosta za okres od 20.12.2011 do 20.01. wał, że na stronie 2 sprawozdania widnieją
2012.
zapisy odnośnie zarządzeń, na mocy których
ZUM otrzyma zaliczkę na realizację wymienionych tam zadań.
Prezydent J.Wilczyński wyjaśnił, że gmina
najpierw płaci zaliczkę, a potem rozlicza całość zadania. Zaliczka jest na wynagrodzenia
dla osób, które wykonują te prace.

Odrębne głosy do protokółu: nie zgłoszono.
Termin następnego posiedzenia: nie ustalono.
Protokołowała:
M. Kamińska

Przewodniczył:
Przewodniczący Komisji
Henryk Rożnowski

