Protokół Nr 24/2012
z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Miasta Ostrowca Św.
w dniu 30 maja 2012 r.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji – H. Rożnowski.
1. Lista obecności - w załączeniu.
2. Sprawy wynikające z porządku obrad:
Lp.

Sprawa

Wniosek / Stanowisko / Informacja
(Wynik głosowania)

1.

Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

1)

zm. uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na
lata 2011 – 2013 dla Miejskich Wociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim” (projekt uchwały w załączeniu).
zm. uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r. (projektu uchwały
w załączeniu).

2)

Przewodniczący Komisji – H. Rożnowski
poinformował, że radni otrzymali również
dodatkowe wyjaśnienia do kwestii, które
były poruszone na posiedzeniu Komisji Samorządowej.
Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta – E. Pichór informując
o zmianach, które dotyczą m.in.:
- działu 700 „Informatyka” – przesunięcie
środków w wys. 800 tys. zł;
- w dz. „Administracja” proponuje się przesunąć 37 tys. zł na zakup materiałów i wyposażenia;
- korekty w dz. 801 „Oświata i wychowanie”
w związku z rozstrzygnięciem konkursu
„Cyfrowa szkoła” (do konkursu zakwalifikowała się PSP Nr 10);
- dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego” - zwiększa się środki o dotację
w wys. 10 tys. zł dla Miejskiego Centrum
Kultury w związku z obchodami 250-lecia
Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców;
- dz. 926 „Kultura fizyczna” - zwiększa się
kwotę w związku z planowanymi wydatkami
inwestycyjnymi MOSiR.
W dyskusji, która wywiązała się nad przedmiotowym projektem uchwały radny R.Martynowski zwrócił uwagę na zapisy zamieszczone w projekcie uchwały „podmiot wyło-

niony w drodze konkursu” oraz drobnych
kwot rzędu 4 -5 zł – i poprosił o wyjaśnienie
tych zapisów.
Skarbnik E. Pichór poinformowała, że gmina
nie prowadzi pewnych zadań, ale może je
zlecić do wykonania w drodze konkursu.
Tam, gdzie konkurs jest rozstrzygnięty, wpisana jest nazwa organizacji. Skarbnik wyjaśniła również, że przyjmuje uwagi radnego,
ale jest również zobowiązana podporządkować się wytycznym organów nadzoru.
Skarbnik odpowiedziała również na pytanie
Przewodniczącego RM – J.W. Kotasiaka
odnośnie środków dot. remontu ołtarza
w Denkowie – stwierdzając, że zostały zaplanowane na powyższy cel.
Prezydent J. Wilczyński udzielając odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Komisji H. Rożnowskiego dot. uruchomienia fontanny na Rynku – poinformował, że trwają negocjacje w tej sprawie. Fontanna będzie uruchomiona, jeśli tylko zachowane będą wszelkie wymogi bezpieczeństwa.
Kolejne pytanie przewodniczącego komisji
dotyczyło obchodów 250-lecia Cechu, na
które odpowiedzi udzielił Prezydent Miasta
- J. Wilczyński informując, że wydarzenie to
zostało wpisane do kalendarza imprez, jego
współorganizatorem będzie Miejskie Centrum Kultury.

3)

4)

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

zm. uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na
lata 1012 – 2023 (projekt uchwały
w załączeniu).
zm. uchwałę w sprawie określenia za- Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywsad dotacji na prace konserwatorskie, nie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków położonych na obszarze
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, nie
stanowiących jej własności (projekt
uchwały w załączeniu).

2.

3.

Informacja z realizacji zadań wynikających ze Strategii Zrównoważonego
Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2011 r. (w załączeniu).
Sprawy różne:

Członkowie komisji przyjęli powyższą informację do wiadomości nie zgłaszając do niej
uwag.
Nie zgłoszono żadnych spraw.

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

Przewodniczył:
Przewodniczący Komisji
Henryk Rożnowski

