Protokół Nr 65/2014
z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w dniu 4 listopada 2014 r.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji – H. Rożnowski
1. Lista obecności - w załączeniu.
2. Sprawy wynikające z porządku obrad:
Lp.
1.
a)

Sprawa

Wniosek / Stanowisko / Informacja
(Wynik głosowania)
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawie:
uchwalenia zaktualizowanej Strategii
Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski (projekt uchwały w załączeniu).

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju – M. Nowak, który poinformował, że
z uwagi na nowy okres finansowania w Unii
Europejskiej i określenie nowych priorytettów należy dostosować zapisy strategii w ten
sposób, aby można pozyskiwać środki zewnętrzne. Ponadto przeprowadzona została
inwentaryzacja, w wyniku czego określono,
na jakim etapie było wdrażanie strategii.
Dlatego też została zmniejszona została liczba celów strategicznych z 25 do 7 oraz celów
szczegółowych z 127 do 25. Projekt nowej
strategii był konsultowany na 10 spotkaniach. Naczelnik M. Nowak omówił szczegółowo proces konsultacji projektu, w wyniku którego zostały uwzględnione uwagi
zgłoszone przez osobę fizyczną oraz jedną
z instytucji. Wskaźniki, które znalazły się
w strategii, będą weryfikowane. Wyniki tej
weryfikacji wskażą, czy strategia będzie nadal obowiązywać w stanie niezmienionym,
czy też powinna być zaktualizowana.
Radny R. Martynowski pogratulował Naczelnikowi Wydziału Planowania i Rozwoju
stwierdzając, że zespół włożył sporo pracy
w opracowanie tego dokumentu. Radny zapytał o wskaźniki dotyczące zestawień
stwierdzając, że w wielu wykresach informacje opierają się na danych z 2012 r., a w niektórych przypadkach z 2013 r. Natomiast
przy zaplanowanych działaniach zabrakło

Protokół_Nr_65_4_listopada_2014_KB

2

osób odpowiedzialnych za ich realizację, jak
również terminów realizacji tych działań.
Naczelnik M. Nowak wyjaśnił, że przy opracowaniu strategii – po uprzednim uzyskaniu
akceptacji, jaki okres ma obejmować – informacje pochodziły ze sprawozdania z realizacji budżetu gminy, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Systemu Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich (w którym to
systemie gmina uczestniczy od pewnego
czasu wypełniając zamieszczane tam ankiety). Niestety, w niektórych źródłach są luki,
dotyczy to głównie GUS i SAS. Dlatego też
niektóre dane nie są precyzyjne, a niektóre
informacje pochodzą z lat 2010 – 2011.
Jeżeli chodzi o odpowiedzialność za realizację strategii – za jej wykonanie odpowiada
samorząd oraz podległe mu jednostki i spółki. Ale współodpowiedzialne jest również
Starostwo – w zakresie szkolnictwa, lecznictwa i dróg. Zespół zastanawiał się nad przypisaniem realizacji poszczególnych celów
konkretnym osobom. Po uchwaleniu strategii będzie wdrożona procedura poinformowania poszczególnych osób, do czego zostały zobowiązane. Generalnie założenie jest
takie, że strategia ma być skuteczna dla gminy.

2)

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
zmieniająca uchwałę w sprawie akcep- Uzasadnienie do projektu uchwały przedstatacji projektu umowy dotyczącej rewił Z-ca Naczelnika Wydziału Infrastruktury
kompensowania Miejskiemu Przedsię- Komunalnej – Z. Bień informując, że zmiana
biorstwu Komunikacji Spółce z ogra- dotyczy załącznika nr 6. Na wniosek spółki
niczoną odpowiedzialnością Gminy
ze względów bezpieczeństwa jest zwiększoOstrowiec Świętokrzyski strat z tytułu na ilość autobusów z 21 do 22 (4 pojazdy
świadczenia usług publicznych w low rezerwie).
kalnym transporcie zbiorowym w laRadny J.E.Kunat stwierdził, że słyszał opitach 2009 – 2018 (projekt uchwały
nie, że po reorganizacji linii autobusowych
w załączeniu).
mieszkańcy osiedla Częstocice są poszkodowani. Radny zapytał, czy nie przewiduje się
zmian w tym zakresie, bo podobno mieszkańcy interweniowali w MPK.
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Dyrektor ds. Technicznych MPK – St. Choinka poinformował, że rzeczywiście takie
sygnały od mieszkańców. Jednak spółka nie
przewiduje dodatkowych linii, bo nie ma tam
pętli, gdzie autobusy mogłyby zawracać. Jeśli chodzi o linie pozamiejskie, są one utrzymywane na zasadzie rentowności, bo jak
wiadomo spółka jest w trudnej sytuacji finansowej.
Radny J.E.Kunat stwierdził, że autobus, który jedzie na Zygmuntówkę, pętlę ma w Denkowie.
Dyrektor St. Choinka wyjaśnił, że dotyczy
to linii nr 2 i A, ale autobus tam tylko zawraca. Budowa pętli zależy od gminy.
Radny R. Martynowski zapytał, czy zmiana
ta dotyczy tylko okresu zimowego.
Dyrektor St. Choinka poinformował, że to
zabezpieczenie będzie stale obowiązywać,
ponieważ tabor jest stary.
W związku z tym radny R. Martynowski
zaproponował, aby poprawić uzasadnienie.

3)

zm. uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r. (projekt uchwały
w załączeniu).

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta – Elżbieta Pichór informując, że zmiany mają charakter porządkowy, dotyczą one m.in. jednoczesnego
zmniejszenia dochodów i wydatków w zakresie:
- ul. Gościniec i Miodowej (rozliczenie inwestycji),
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- Przedszkola Publicznego Nr 19 (uzyskanie
środków ze sprzedaży złomu),
- MOSiR.
Natomiast zmiany w zakresie wydatków dotyczą m.in. działów administracja oraz bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w związku z zakupem nowych samochodów.
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2.

3.
1)

zm. uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014– 2023
(projekt uchwały w załączeniu).
Sprawozdanie z prac Komisji
Budżetu w kadencji 2010 – 2014
(w załączeniu).
Sprawy różne:
Podziękowanie za współpracę
w kadencji 2010 – 2014.

4

Radna B. Cudzik zwróciła uwagę na zapisy
w załączniku nr 8, gdzie jest mowa o podmiotach wyłonionych w drodze konkursu
stwierdzając, że tego typu sytuacji jest sporo
- konkursy nie są rozstrzygnięte.
Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Członkowie komisji przyjęli w/w materiał
bez uwag.
Przewodniczący Komisji – H. Rożnowski
podziękował członkom Komisji Budżetu
za pracę, a wszystkim radnym, którzy ponownie startują w wyborach, życzył powodzenia.

Posiedzenie Komisji trwało do godz. 12.35.
Protokołowała:
Marta Kamińska

Przewodniczył:
Przewodniczący Komisji Budżetu
Henryk Rożnowski

