Protokół Nr 44/2013
z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Miasta Ostrowca Św.
w dniu 27 czerwca 2013 r.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji – H. Rożnowski
1. Lista obecności - w załączeniu.
2. Sprawy wynikające z porządku obrad:
Lp.
1.
1)

2)

Sprawa

Wniosek / Stanowisko / Informacja
(Wynik głosowania)
Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta w sprawie:
zm. uchwałę w sprawie określenia
zasad udzielania dotacji na prace konserwitorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski, nie stanowiących jej
własności (projekt uchwały w załączeniu).

Radny J.E.Kunat stwierdził, że z przedstawionych w projekcie uchwały informacji
wynika, że będzie powołana specjalna komisja.
Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju M. Nowak poinformował, że ta kwestia nie
ulega zmianie. Komisje były powoływane
zarządzeniem Prezydenta Miasta w zależności od potrzeb. Do tej pory komisja była powołana jeden raz, w jej składzie byli: naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju,
dwóch pracowników merytorycznych i radni Rady Miasta. Naczelnik M. Nowak wyjaśnił, że zmiana uchwały upraszcza procedurę,
wnioski będą przyjmowane cały rok.

Członkowie komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
wyrażenia zgody na obciążenie hipo- W uzasadnieniu do projektu uchwały Prezyteką nieruchomości stanowiącej włas- dent J.Wilczyński wyjaśnił, że teren ten jest
ność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski własnością Gminy, ale użytkuje go MPK.
(w załączeniu do protokołu).
Będzie to zabezpieczenie do kredytu udzielonego na okres 2 lat. Prezydent dodał, że
wskaźniki ekonomiczne MPK poprawiły się
w porównaniu do ubiegłego roku.
Odpowiadając na pytanie Przewodniczącego
RM – J.W.Kotasiaka Skarbnik Miasta –
E.Pichór poinformowała, że hipoteka musi
być zatwierdzona uchwałą rady. Jest to wygodna forma zabezpieczenia, bez konieczności blokady środków budżetowych.
Członkowie komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
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zm. uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r. (w załączeniu do
protokołu).

2

Radny J.E.Kunat zwrócił się do obecnej na
posiedzeniu komisji Prezes MPK – M. Kołeczek odnośnie przywrócenia linii nr 43.
Radny poinformował, że mieszkańcy proponują uruchomienie pętli przy ul. Mostowej
i usytuowanie tam przystanku.
Prezydent J.Wilczyński stwierdził, że jeśli
będzie to rentowne, to nie widzi przeszkód,
ale taki wariant nie był rozważany z uwagi
na nieczynny przejazd. Zdaniem prezydenta
byłby to precedens, bo w okolicy znajduje
się parę domów.
Prezes MPK – M. Kołeczek wyjaśniła, że
koncepcja komunikacji w mieście jest opracowywana w oparciu o przystanki na terenie
miasta. W tamtej okolicy na pewno linia ta
będzie przebiegać.
Prezydent J.Wilczyński dodał, że ten pomysł
będzie rozważony, jeśli gminę będzie na to
stać. PKP nie zgodzi się na inny przejazd niż
bezpieczny, co znacznie podroży koszty.
Dlatego też będzie to przeanalizowane, bo
należy liczyć każdy wydawany grosz. A budowa pętli w tym miejscu oznacza kolejne
wydatki. W każdym razie pomysł będzie
rozważony. Prezes M.Kołeczek stwierdziła,
że tam pętla byłaby potrzebna, bo autobus
musiałby zawracać.
Skarbnik Miasta – E. Pichór poinformowała,
że zmiany budżetu podyktowane są m.in.:
- otrzymaniem dotacji ze Starostwa na ochronę środowiska;
- odszkodowaniem dla firmy STRABAG;
- rozbiórką ogrodzenia przy ul. Czerwonego
Krzyża;
- przeznaczeniem środków na Centrum Tradycji Hutnictwa.
Radny J.E.Kunat zapytał, czym jest spowodowane odszkodowanie dla firmy STRABAG?
Skarbnik E.Pichór poinformowała, że firma
otrzymała zapłatę za wykonanie dodatkowych robót. W uzupełnieniu Prezydent
J. Wilczyński wyjaśnił, że robót tych nie było pierwotnie w dokumentacji. Firma wykonała separator wód deszczowych.
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Radny J.E.Kunat zapytał, czy wobec tego
sformułowanie „odszkodowanie” jest właściwe.
Skarbnik E.Pichór wyjaśniła, że w tej sprawie została podpisana ugoda sądowa i odszkodowanie wypłacono do 31.05. br. Dlatego też jest to formalne ujęcie tego faktu
w budżecie – przeksięgowanie na koszty inwestycji i dowartościowanie majątku ulicy
Zagłoby.
Przewodniczący RM – J.W.Kotasiak zapytał
o przeznaczenie środków na Centrum Tradycji Hutnictwa – czy coś wiadomo w tej sprawie.
W odpowiedzi Prezydent J.Wilczyński poinformował, że rozpoczął się nabór wniosków.
Przewodniczący RM – J.W.Kotasiak zapytał
również o problem zadaszenia BWA – czy
będą tu jakieś propozycje rozwiązania?
Prezydent J.Wilczyński odpowiedział, że rozwiązanie tego problemu leży w gestii dyrektora BWA.
Przewodniczący RM – J.W.Kotasiak poinformował, że analizował program usuwania
azbestu z perspektywy obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej. Na 90 obiektów podlegających tej ochronie, aż 50 posiada dach z azbestu. W związku z tym przewodniczący zapytał, czy nie można by było
ustalić dla nich jakiegoś priorytetu?
Skarbnik E.Pichór poinformowała, że uchwała w tej sprawie dotyczy osób fizycznych
i prawnych. Dotacja nie może być wyższa
niż 1900 zł, gmina płaci za usunięcie azbestu. Wszystko zależy od chęci właściciela
obiektu.
Przewodniczący Komisji – H. Rożnowski
stwierdził, że dotacja od gminy dotyczy usunięcia i utylizacji azbestu.
Radny P.Mrugała zapytał o Centrum Tradycji Hutnictwa – jaki jest dalszy harmonogram działań i zabezpieczenie finansowe.
Naczelnik M. Nowak wyjaśnił, że będzie robiona aktualizacja studium wykonalności.
Potem będzie złożony wniosek. Procedura
kwalifikacyjna trwa ok. roku. Po zakwalifikowaniu wniosku ogłoszony będzie przetarg
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na wykonanie inwestycji, gdzie procedura
trwa min. 2 miesiące. Środki na ten cel mają
być z dotacji dla MCK.
Radny P.Mrugała zapytał, jaki jest poziom
dofinansowania?
Naczelnik M.Nowak poinformował, że do
85% wydatków kwalifikowanych.
Ponadto Prezydent J.Wilczyński wyjaśnił, że
MCK nie będzie się ubiegał o maksymalną
wysokość dofinansowania, bo potem nie
można prowadzić działalności typu kawiarenka.
Radny P.Mrugała zapytał o poziom dofinansowania, od którego można prowadzić taką
działalność.
Naczelnik M.Nowak wyjaśnił, że jeśli ma
być prowadzona działalność gospodarcza,
konieczne jest sporządzenie prognozy przychodów, która w efekcie może skutkować
obniżeniem dofinansowania. W przypadku
aplikacji o środki przez MCK, jest możliwość zwrotu podatku VAT.

4)

2.

Członkowie Komisji w głosowaniu: za – 5,
przy braku głosów przeciwnych i 3 wstrzymujących się – 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 2013 2023 (projekt uchwały w załączeniu).
Sprawy różne.
Nie rozpatrywano żadnych spraw.

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

Przewodniczył:
Przewodniczący Komisji
Henryk Rożnowski

