Protokół Nr 58/2014
z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Miasta Ostrowca Św.
w dniu 28 maja 2014 r.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji – H. Rożnowski
1. Lista obecności - w załączeniu.
2. Sprawy wynikające z porządku obrad:
Przewodniczący Komisji – H. Rożnowski zaproponował, aby w punkcie 2 –
„Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta w sprawie” – projekt
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej rozpatrzeć jako pierwszy.
Lp.
1.

2.
a)

Sprawa

Wniosek / Stanowisko / Informacja
(Wynik głosowania)
Członkowie Komisji w głosowaniu – stosunkiem głosów: 6 – za, przy braku głosów
przeciwnych i 3 wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowali w/w wniosek.

Pismo Wydziału Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w sprawie wyjazdu
przedstawicieli Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski do Nowopołocka na
Białorusi (w załączeniu do protokołu).
Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta w sprawie:
zm. uchwałę w sprawie opłaty targowej (projekt uchwały w załączeniu).

W uzasadnieniu do w/w projektu uchwały
Dyrektor Targowiska – M. Kosiarz poinformował, że targowisko zanotowało ok. 13%
przyrost w opłacie z tego tytułu. Giełda została zabezpieczona szlabanem i kolczatką.
Opłata jest konkurencyjna w stosunku do
stawek giełdy w Sandomierzu.
Przewodniczący H.Rożnowski poinformował, że jest pozytywna opinia osób zainteresowanych korzystaniem z giełdy.
Radny J.E. Kunat zapytał, jakie były dotychczas opłaty w tej kwestii: 10, 20 i 30 zł.
Dyrektor M.Kosiarz wyjaśnił, że te opłaty
zostały ustalone już wcześniej, obecnie porządkowana jest kwestia towaru „wystającego” poza samochód – jest to zmniejszenie
stawek.
Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
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b)

c)

d)

e)

f)

porozumienia w przedmiocie utworzenia na obszarze Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski okręgów wyborczych
w wyborach do Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim (projekt uchwały w załączeniu).
rozpatrzenia ponownych skarg na
działalność Komendanta Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
(projekt uchwały w załączeniu).
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad
udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających
azbest z terenu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski (projekt uchwały w załączeniu).
przekazania dotacji celowej Gminom:
Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Lipnik, Mirzec (projekt uchwały
w załączeniu).

zm. uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r. (projekt uchwały
w załączeniu).
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Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.

Członkowie Komisji w głosowaniu – stosunkiem głosów: 6 – za, przy braku głosów
przeciwnych i 3 wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Członkowie Komisji w głosowaniu – stosunkiem głosów: 7 – za, przy braku głosów
przeciwnych i 2 wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.

W dyskusji nad projektem uchwały radny
Z. Duda zapytał o kwestię dotacji dla gmin
informując, że pytał już o to przy omawianiu
budżetu.
Skarbnik E.Pichór wyjaśniła, że w zasadzie
projekt uchwały dzieli środki, które są w budżecie. Przy omawianiu poprzedniego budżetu chodziło o dołożenie 170 tys. zł. Gmina
starała się o realizację tego programu, który
miał być dofinansowany z Biura Pracy. Pojawiła się wtedy propozycja: albo gmina zaniecha realizacji programu, albo dołoży brakujące środki. Dziś jest to już tylko podział
środków. Pierwotnie partnerem miał być Powiatowy Urząd Pracy, co już wtedy było
niepewne. Na ten temat gmina miała dwie
odrębne opinie, z których prawdziwą okazała
się ta, która została wydana przez ministerstwo.
Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
W uzasadnieniu do projektu uchwały Skarbnik Miasta – E. Pichór poinformowała, że
część zmian w budżecie dotyczą jednoczeńnie dochodów i wydatków, część – tylko wydatków. Proponowane zmiany w zakresie
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dochodów i wydatków dotyczą:
- usunięcia dotacji na zakup autobusów
w ramach projektu „Ekologiczna komunikacja miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim”,
- nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne przez Przedszkole Publiczne Nr 12,
- projektu „Wspólna sprawa” – korekty pomiędzy źródłami finansowania,
- dotacji na realizację zadania „EKO Ostrowiec” z przeznaczeniem na kampanię edukacyjno-informacyjną,
- dotacji na remont pływalni „Rawszczyzna”.
Zmiany w zakresie wydatków dotyczą m.in.:
- dotacji podmiotowej dla MCK na udział
chóru nauczycielskiego w Międzynarodowym Festiwalu Chórów w Budapeszcie,
- zwiększenia wydatków na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt.
Radny J.E.Kunat zapytał o budowę ulicy ToMaszów – na co będą przeznaczone środki.
Odpowiadając na pytanie radnego Prezydent
J. Wilczyński wyjaśnił, że środki będą wydatkowane na wykupy lub odszkodowania
- szczegółowych informacji w tej sprawie
może udzielić Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej – K. Kowalski.
Następnie radny J.E.Kunat zapytał o zadanie
„ulica Topolowa – boczna” – którego odcinka ulicy to dotyczy?
Prezydent J.Wilczyński zaproponował, aby
tego rodzaju szczegółowych informacji
udzielił radnemu Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej.
Radny J. E. Kunat zwrócił się o wyjaśnienie
dot. zadania realizowanego przez gminę przejście przez tory – radny zapytał, o które
przejście chodzi?
Prezydent J.Wilczyński odpowiedział, że
zadanie dotyczy obu przejść przez tory:
przy ul. Mostowej i w okolicach sklepu
„Limba”. Dotyczy to wykonania tzw. trójkąta widoczności.
Członkowie komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
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g)

3.
1)

2)
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zm. uchwałę w sprawie Wieloletniej Członkowie komisji jednogłośnie pozytywPrognozy Finansowej Gminy Ostro- nie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
wiec Świętokrzyski na lata 2014 2023 (projekt uchwały w załączeniu).
Sprawy różne:
Szczegółowe informacje dotyczące
realizowanych przez gminę zadań.

Prezydent J.Wilczyński zwrócił się do radnych z prośbą, aby tego typu szczegółowych
informacji – o które zwrócił się radny Kunat
- zasięgać u naczelników wydziałów, którzy
czuwają nad bieżącą realizacją zadań.
W uzupełnieniu informacji do projektu uchwały zm. uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski na
2014 r. Skarbnik E.Pichór wyjaśniła, że jeśli
chodzi o przejścia przez tory, to jedno z tych
zadań jest ujęte w planie inwestycji rocznych
a drugie – w inwestycjach wieloletnich.
Radny J. E. Kunat stwierdził, że tego typu
wyjaśnienia powinny być umieszczone przy
projekcie uchwały.
pismo Fundacji Rozwoju Demokracji Nawiązując do przekazanego radnym w maLokalnej w sprawie forum dla
teriałach na sesję pisma Fundacji Rozwoju
radnych.
Demokracji Lokalnej w sprawie forum dla
radnych, radny J.E.Kunat stwierdził, że zostało ono zbyt późno przesłane.

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

Przewodniczył:
Przewodniczący Komisji
Henryk Rożnowski

