Protokół Nr 42/2016
z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w dniu 27 grudnia 2016 r.
Obrady Komisji otworzył Przewodniczący Komisji – Wł. Stec stwierdzając
quorum na podstawie listy obecności (lista obecności w załączeniu).
Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 15.07.
Przewodniczący Komisji – Wł. Stec poinformował członków komisji o konieczności
wymiany projektu uchwały, umieszczonego w porządku obrad komisji pod nr 1,
dotyczącego ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola
prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.
Członkowie Komisji Budżetu obradowali według zaproponowanego porządku obrad
(w załączeniu):
Lp.

Sprawa

Wniosek / Stanowisko / Informacja
(Wynik głosowania)

1.

Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

1)

ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola
prowadzone przez Gminę Ostrowiec
Świętokrzyski (projekt uchwały w załączeniu).
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla
publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych
przez organy inne niż Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, a także trybu
i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej
dotacji (projekt uchwały w załączeniu).
wyrażenia zgody na objęcie działek
Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” (projekt uchwały w załączeniu).

2)

3)

4)

5)

Członkowie Komisji Budżetu w głosowaniu
- stosunkiem głosów: 8 – za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Członkowie Komisji Budżetu w głosowaniu
- stosunkiem głosów: 8 – za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.

Członkowie Komisji Budżetu w głosowaniu
- stosunkiem głosów: 8 – za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
przyjęcia „Programu Rewitalizacji
Członkowie Komisji Budżetu w głosowaniu
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
- stosunkiem głosów: 8 – za, przy braku głona lata 2016 – 2023” (projekt uchwa- sów przeciwnych i wstrzymujących się ły w załączeniu).
pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
zmieniająca uchwałę w sprawie uch- Członkowie Komisji Budżetu w głosowaniu
walenia budżetu Gminy Ostrowiec
- stosunkiem głosów: 8 – za, przy braku głoŚwiętokrzyski na 2016 r. (projekt
sów przeciwnych i wstrzymujących się -
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uchwały w załączeniu).
6)

7)

8)

pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wie- Kierownik Referatu ds. Planowania Budżetu
loletniej Prognozy Finansowej Gminy Wydziału Finansowego UM – S. Kijak
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016 zwrócił się o naniesienie autopoprawki do
- 2023 (projekt uchwały w załączeprojektu uchwały – w załączniku nr 1, w poniu).
zycji 1.2.1 – powinna być kwota 4.434.916
zł.

uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r. (projekt uchwały stanowi załącznik do
protokołu Nr 39/2016 z posiedzenia
Komisji Budżetu z dnia 6 grudnia
2016 r.)
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na
lata 2017 – 2023 (projekt uchwały
stanowi załącznik do protokołu
Nr 39/2016 z posiedzenie Komisji
Budżetu z dnia 6 grudnia 2016 r.)

Członkowie Komisji Budżetu w głosowaniu
- stosunkiem głosów: 8 – za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu,
na ostatnie posiedzenie poświęcone projektowi budżetu przybyli przewodniczący komisji Rady Miasta.
Przewodniczący Komisji – Wł. Stec poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie opinii.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny –
M. Woźnicka – Kuzdak poinformowała, że
członkowie Komisji na posiedzeniu w dniu
15 grudnia 2016 r. pozytywnie zaopiniowali
projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na
2017 r., jak również projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 2023 (opinia Komisji ds. Rodziny – w załączeniu).
Przewodniczący Komisji Samorządowej K. Długosz poinformował, że członkowie
komisji pozytywnie zaopiniowali zarówno
projekt uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na
2017 r., jak również projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 2023 (opinia Komisji Samorządowej –
w załączeniu).
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju
Miasta – K. Stelmasik poinformował, że
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowa2
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li projekt budżetu miasta na 2017 r. oraz
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrowiec na lata 2017 – 2023 (opinia Komisji
Strategii i Rozwoju Miasta – w załączeniu).
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu – M. Łata poinformował, że członkowie komisji pozytywnie
zaopiniowali projekt uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2017 r., jak również projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 - 2023
(opinia Komisji Edukacji – w załączeniu).
W związku z przedstawionymi opiniami komisji Rady Miasta, Przewodniczący Komisji
Budżetu – Wł. Stec odczytał propozycję opinii Komisji dotyczącą omawianych projektów uchwał (w załączeniu).

9)

2.
1)

2)

Członkowie Komisji przyjęli powyższą opinię bez uwag.
ustalenia stawek dotacji przedmioto- Członkowie Komisji Budżetu w głosowaniu
wych dla gminnego zakładu budżeto- - stosunkiem głosów: 8 – za, przy braku głowego Zakładu Usług Miejskich w Os- sów przeciwnych i wstrzymujących się trowcu Świętokrzyskim (projekt uch- pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały w załączeniu).
wały.
Sprawy różne:
Pismo Wydziału Planowania i Rozwoju UM w sprawie zaopiniowania
wyjazdu przedstawiciela Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – radnego
M. Łaty – do Gennevilliers (pismo
w załączeniu).
Propozycje do planu pracy Komisji
Budżetu na 2017 r.

Członkowie Komisji Budżetu jednogłośnie
pozytywnie (8 głosów za) zaopiniowali w/w
propozycję.

Przewodniczący Wł. Stec zwrócił się do
członków komisji o zgłaszanie propozycji
do planu pracy komisji.

Posiedzenie Komisji Budżetu zakończyło się o godz. 15.20.
Protokołowała:
Marta Kamińska

Przewodniczył:
Przewodniczący Komisji Budżetu
Włodzimierz Stec
3

