Protokół Nr 38/2013
z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Miasta Ostrowca Św.
w dniu 25 lutego 2013 r.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji – H. Rożnowski.
1. Lista obecności - w załączeniu.
2. Sprawy wynikające z porządku obrad:
Lp.
1.
1)

Sprawa

Wniosek / Stanowisko / Informacja
(Wynik głosowania)
Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta w sprawie:
podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych (w załączeniu do protokołu).

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Miasta – M. Dębniak informując, że podziału miasta na okręgi wyborcze dokonał Komisarz Wyborczy. Stanowi
to podstawę do podziału miasta na obwody.
Przy podziale miasta na obwody kierowano
się następującymi zasadami:
- obwód głosowania ma liczyć od 500 do 3
tys. mieszkańców, może być mniejszy, ale
nie większy niż 3 tys. osób;
- w jednym obwodzie nie może być głosowania na radnych z różnych okręgów;
- do końca 2014 r. 1/5 stałych obwodów głosowania musi być przystosowana dla osób
niepełnosprawnych, a po 2014 r. – 1/3 obwodów. Na 35 obwodów powinno być przystosowanych 7, a jest 9 obwodów dla osób niepełnosprawnych.
Sekretarz M. Dębniak poinformowała, że
siedziby obwodów w większości są w lokalach gminnych lub powiatowych. Ale nie we
wszystkich obwodach udało się tę zasadę zachować (np. są obwody w Domu Kultury
„Malwa”). W stosunku do poprzedniej wersji obwody są duże.
Radny J.E. Kunat zapytał, czy obwód głosowania nie mógłby być w pomieszczeniu na
os. Rosochy zajmowanym obecnie przez
Akcję Katolicką.
Sekretarz M.Dębniak wyjaśniła, że ten lokal
był brany pod uwagę. Jest to własność parafii. Dziś jest tam świetlica, ale nie wiadomo,
co w tym lokalu będzie za 2 lata. Taki lokal

powinien być właściwie utrzymywany. Niestety, w przeszłości zdarzały się sytuacje, że
w lokalach nie było bieżącej wody lub nie
było ogrzewania.
Sekretarz M. Dębniak stwierdziła, że obwody są duże, ale trzeba mieć świadomość, że
tylko 30-40% wyborców bierze udział
w głosowaniu. Dane do ustalenia sieci obwodów są takie same, jak przy podziale na okręgi wyborcze.

2)

3)

Członkowie Komisji w głosowaniu – stosunkiem głosów: 6 – za, przy braku głosów
przeciwnych i 3 wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
uchylenia uchwały w sprawie uchwa- Uzasadnienie do projektu uchwały przedstalenia Wieloletniego Planu Inwestywiła Z-ca Naczelnika Wydziału Planowania
cyjnego Gminy Ostrowiec Świętoi Rozwoju – H. Pająk informując, że zmiana
krzyski (projekt uchwały w załącze- ustawy o finansach publicznych wprowadziniu).
ła obowiązek uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. Te dwa dokumenty się na
siebie nakładają, przy czym prognoza jest
uchwalana na czas dłuższy. Nie ma więc potrzeby, aby były dwa dokumenty w jednej
sprawie.

zm. uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 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 dotyczą
m.in.:
- budowy ul. Zagłoby (wzrost dochodów);
- Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych (zmniejszenie dochodów), dotacja będzie udzielona przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.
Zmiany w zakresie wydatków dotyczą m.in.:
- inwestycji – na łączną kwotę 778.776 zł
(szczegóły w tabeli do uzasadnienia);
- przesunięcia środków w dz. 801 „Oświata
i wychowanie”;
- przeniesienia środków w dz. 926 „Kultura
fizyczna i sport”.
W załączniku nr 5 wykazane są dotacje dla
podmiotów wyłonionych w drodze konkursu

na realizację zadań własnych gminy.

4)

2.

3.
1)

2)

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
zm. uchwałę w sprawie Wieloletniej Uzasadnienie do projektu uchwały przedstaPrognozy Finansowej Gminy Ostro- wiła Skarbnik Miasta – E.Pichór informując
wiec Świętokrzyski na lata 2013 m.in., że w styczniu br. ukazało się rozporzą2023 (projekt uchwały w załączeniu). dzenie Ministra Finansów, określające wzór
prognozy finansowej, w związku z czym dokument został dostosowany do obowiązującego wzoru.

Sprawozdanie z prac Rady Miasta
oraz Komisji Budżetu w 2012 r.
(w załączeniu do protokołu).
Sprawy różne:
Uchwała Nr 5/2013 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dn. 22 stycznia
2013 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu miasta Ostrowiec Świętokrzyski (w załączeniu do protokołu).
Protokół z postępowania konkursowego na realizację zadań gminy przez
organizacje pozarządowe – zgodnie
z uchwałą Rady Miasta w sprawie
współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Członkowie Komisji Budżetu nie zgłosili
uwag do przedłożonego materiału.

Członkowie Komisji przyjęli powyższy dokument do wiadomości.

Przewodniczący RM – J.W. Kotasiak zwrócił się z pytaniem, czy z tym protokołem
można się zapoznać.
Wiceprezydent Miasta - P. Górniak poinformował, że z protokołem można się zapoznać,
jest do wglądu w Wydziale Edukacji i Spraw
Społecznych.

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

Przewodniczył:
Przewodniczący Komisji
Henryk Rożnowski

