Protokół Nr 11/2015
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
i Komisji Samorządowej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w dniu 3 czerwca 2015 r. godz. 14.00
Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Samorządowej RM - Kamil Długosz.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Budżetu RM – Włodzimierz Stec.
1. Lista obecności – w załączeniu.
2. Sprawy wynikające z porządku obrad:

Lp.

Sprawa

Wniosek/Stanowisko/Informacja
(wynik głosowania)

Porządek posiedzenia:
- Przewodniczący Komisji Samorządowej
RM – p. Kamil Długosz otworzył
posiedzenie komisji, stwierdzając quorum
na podstawie listy obecności. (w załączeniu
do protokołu)
- Przewodniczący Komisji Budżetu RM p. Włodzimierz Stec otworzył posiedzenie
komisji, stwierdzając quorum na podstawie
listy obecności. (w załączeniu do protokołu)

I.

Opiniowanie
w sprawie:

projektów

przeprowadzenia
społecznych;

uchwał
konsultacji Obecny na posiedzeniu Komisji –
Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy
Zewnętrznych w Wydziale Planowania
i Rozwoju UM – p. Dominik Smoliński
powiedział, że niniejsza uchwała wychodzi
naprzeciw społeczeństwu miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego w kwestii wskazania
najważniejszych potrzeb z dziedziny
inwestycji i remontów oraz kultury. Pan
D. Smoliński poinformował, że „Budżet
Obywatelski” polega na przeznaczeniu
części środków finansowych z budżetu
gminy
do
rozdysponowania
przez
mieszkańców na zadania realizowane w ich
osiedlach, w toku przeprowadzonych
konsultacji społecznych, których zasady
i tryb (regulamin) wprowadza stosowna
uchwała
Rady
Miasta.
Regulamin
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały jest wynikiem pracy specjalnej

komisji powołanej do jego opracowania
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 4 marca 2015 r.
Tegoroczny Budżet Obywatelski jest
przedsięwzięciem pilotażowym. Stąd na
razie przeznacza się na jego realizację
skromne środki finansowe w wysokości
100 tys. zł. W miarę jednak, gdy wejdzie on
na trwałe do naszej praktyki samorządowej,
kwota o której wydatkowaniu będą
współdecydowali mieszkańcy ma docelowo
osiągnąć istotną wartość. Następnie głos
zabrał Radny D. Kaszuba i zapytał – ile jest
przewidzianych punktów konsultacyjnych
i gdzie on będą się znajdować. Pan
Smoliński odpowiedział, że w Ostrowcu
przewidziane są cztery punkty i będą one
zlokalizowane, w: PSP Nr 1, ZSP Nr 4,
Centrum Biurowo – Konferencyjnym
przy ul. Sandomierskiej oraz Urzędzie
Miasta. Ponadto, członkowie komisji
zgłaszali pytania odnośnie organizacji
i założeń przedmiotowego projektu.
Komisja Samorządowa RM jednogłośnie,
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały. (w załączeniu do
protokołu)
Komisja
Budżetu
RM
pozytywnie,
jednogłośnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały. (w załączeniu do
protokołu)
- przekazania dotacji celowej Gminom:
Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów,
Lipnik i Mirzec;

Obecny na posiedzeniu Komisji - Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim – p. St. Fiolik
przedstawił uzasadnienie do przedmiotowego
projektu
uchwały.
Dyrektor
powiedział,
że
Gmina
Ostrowiec
Świętokrzyski wraz z Gminami: Bałtów,
Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Lipnik
i Mirzec od 2014 r. realizuje wspólny
partnerski Projekt systemowy pod nazwą
„Wspólna Sprawa”. Celem projektu jest
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
135 osób. Dofinasowanie z Europejskiego
Funduszu Społecznego do realizacji tego
Projektu wynosi 1 043 239,73 zł. Z powyżej
kwoty Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

powinna przekazać poszczególnym Gminom
dotację celową na realizację przez nie,
ich zadań wynikających z Projektu.
Komisja Samorządowa RM jednogłośnie,
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały. (w załączeniu do
protokołu)
Komisja
Budżetu
RM
pozytywnie,
jednogłośnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały. (w załączeniu do
protokołu)
- zm. uchwałę w sprawie uchwalenia Obecna na posiedzeniu Komisji - Skarbnik
budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego –
na 2015 r.
p. Elżbieta Pichór, przedstawiła proponowane zmiany do budżetu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 r. Pani
Skarbnik powiedziała, że: w dziale 600
„Transport i łączność” w rozdziale 60013
„Drogi publiczne wojewódzkie” zmniejsza
o kwotę 147.600 zł planowanych wydatków
związanych z dotacją dla Województwa
Świętokrzyskiego
na
opracowanie
dokumentacji projektowej dla zadania
pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754
w
Ostrowcu
Świętokrzyskim
wraz
z rozbudową mostu na rzece Kamiennej”;
w rozdziale 60095 „Pozostała działalność”
zmniejsza o kwotę 3.161 zł – planowanych
wydatków bieżących związanych z opłatami
związanymi
z
ochroną
środowiska;
zwiększenia o kwotę 11.000 zł planowanych
wydatków związanych z opłatami za
wyłączenie gruntów z produkcji leśnej;
w związku z przyznaniem nagród
finansowych dla szkół w ramach akcji
„Polska biega 2015” zwiększa się
planowane wydatki na zakup pomocy
dydaktycznych w łącznej kwocie 2.300 zł.;
w celu zabezpieczenia środków na realizację
Programu Wsparcia Ekonomii Społecznej w
zakresie prowadzenia przez ARL Centrum
Wspierania
Inicjatyw
Społeczno
–
Ekonomicznych, proponuje się dokonać
zmniejszenia
o
kwotę
30.000
zł
planowanych wydatków na zakup usług
remontowych w dziale 801; przeniesienia
kwoty 36.000 zł w ramach budżetu MOSiR

z wydatków bieżących na wydatki
majątkowe związane z realizacją zadań
inwestycyjnych rocznych pn. „zakup
rowerów wodnych na potrzeby Ośrodka
„Gutwin”” – kwota 16.000 zł oraz „Zakup
tablicy wyników w związku z koniecznością
zainstalowania na Stadionie Miejskim
KSZO” kwota 20.000 zł. Ponadto, projekt
uchwały zawiera szereg drobnych zmian
w budżecie.
Komisja
Budżetu
RM
pozytywnie,
jednogłośnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały. (w załączeniu do
protokołu)
- zm. uchwałę w sprawie Wieloletniej Komisja
Budżetu
RM
pozytywnie,
Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec jednogłośnie zaopiniowała przedmiotowy
Świętokrzyski na lata 2015 – 2023;
projekt uchwały. (w załączeniu do
protokołu)

II. Sprawy różne.

Nie zgłoszono spraw różnych.
Na tym posiedzenie: Komisji Samorządowej
RM i Komisji Budżetu RM zakończono
o godz. 14.50.

Odrębne głosy do protokołu: nie zgłoszono.
Termin następnego posiedzenia: do ustalenia.
Protokołowała:

Przewodniczyli:
Przewodniczący Komisji Budżetu

Eliza Kaniewska

Włodzimierz Stec
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny
Marta Woźnicka - Kuzdak

