Protokół Nr 54/2017
z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w dniu 8 listopada 2017 r.
Obrady Komisji otworzył Przewodniczący Komisji – Wł. Stec stwierdzając
quorum na podstawie listy obecności (lista obecności w załączeniu).
Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 14.32.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec odczytał proponowany porządek obrad
i zapytał, czy członkowie Komisji mają jakieś uwagi. W związku z tym, że nie
zgłoszono żadnych uwagi i propozycji, członkowie Komisji przystąpili do realizacji
porządku obrad (w załączeniu):
Lp.
1.
1)

Sprawa

Wniosek / Stanowisko / Informacja (Wynik
głosowania)
Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:
zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta kontroli w Urzędzie Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego (projekt
uchwały w załączeniu).

W związku z omawianym projektem uchwały
Wiceprezydent M. Dębniak stwierdziła, że
postępowanie w tej sprawie prowadzi prokuratura. Inwestycja była zaplanowana w systemie
zaprojektuj i wybuduj - więc zgodnie z zawartą
umową opłatę legalizacyjną powinien pokryć
wykonawca.
Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość RM – D. Kaszuba poinformował,
że wniosek w tej sprawie został złożony 2 miesiące temu i klub nadal go podtrzymuje, żeby
rozwiać wszelkie wątpliwości w tej sprawie.
Radny A. Pietruszka poinformował, że temat
ten został zgłoszony jako propozycja do planu
pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r. Wniosek
zgłosił kolega radny A. Głąb, ale został on odrzucony przez członków Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość RM – D. Kaszuba stwierdził, że
właśnie w związku z tą sytuacją projekt uchwały został zgłoszony.
Członkowie Komisji w głosowaniu: 2 głosami
za, przy 6 głosach przeciw i 2 wstrzymujących
- negatywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
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2)

3)

4)

zasad udzielania dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów inwestycji
z zakresu ochrony środowiska (w załączeniu do protokołu).

Radny A. Pałka zapytał, czy dofinansowanie
może być wyższe niż wynika to z zaproponowanego projektu uchwały?
Skarbnik Miasta – E. Pichór stwierdziła, że
z punktu widzenia ustawy jest to możliwe. Natomiast gmina na ten cel ma „znaczone” środki
- więc powstaje pytanie, czy budżet gminy stać
jest finansować to ponad środki, które są zabezpieczone?

Członkowie Komisji w głosowaniu: 10 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
zmieniająca uchwałę w sprawie
Wiceprezydent M. Dębniak poinformowała, że
udzielenia pomocy finansowej Pokorespondencja w tej sprawie z powiatem trwa
wiatowi Ostrowieckiemu (w załącze- już jakiś czas. M.in. gmina zwróciła się z zapyniu do protokołu).
taniem, kiedy będzie możliwe uzyskanie tego
sprzętu w ramach programu – przyszła odpowiedź, że w III kwartale 2018 r. Tydzień temu
zostało podpisane pismo, w którym gmina podtrzymała swoje stanowisko w kwestii zakupu
echokardiografu. Z rozmów z lekarzami wyni,
ka, że tego sprzętu powinno być więcej –m.in.
dla SOR-u, OIOM-u oraz Oddziału Kardiologii.
Radny D. Kaszuba stwierdził, że informacja
o prowadzonej korespondencji z dyrekcją szpitala jest trochę zaskakująca, dlatego też klub
podtrzymuje swoje starania.
Wiceprezydent M. Dębniak poinformowała, że
taką opinię gmina uzyskała od szpitala. Sprawa
zakupu sprzętu była też omawiana z lekarzami,
ale ich nazwiska nie będą ujawnione z uwagi
na to, że w przeszłości miała miejsce podobna
sytuacja i lekarz otrzymał naganę.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu (projekt
uchwały w załączeniu).

Członkowie Komisji w głosowaniu: 2 głosami
za, przy 6 głosach przeciw i 2 wstrzymujących
- negatywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Członkowie Komisji w głosowaniu: 10 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
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5)

6)

II.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2017 r. (projekt
uchwały w załączeniu).
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017
- 2023 (projekt uchwały w załączeniu).
Sprawy różne:

Członkowie Komisji w głosowaniu: 10 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Członkowie Komisji w głosowaniu: 10 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Nie zgłoszono żadnych spraw.

Posiedzenie Komisji Budżetu zakończyło się o godz. 14.46.
Protokołowała:
Marta Kamińska

Przewodniczył:
Przewodniczący Komisji Budżetu
Włodzimierz Stec
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