Protokół Nr 59/2017
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu oraz Komisji Edukacji,
Wychowania, Kultury i Sportu Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w dniu 30 stycznia 2018 r.
Obrady Komisji Budżetu otworzył jej Przewodniczący – Wł. Stec
stwierdzając quorum na podstawie listy obecności (lista obecności Komisji
Budżetu w załączeniu).
Obrady Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu otworzył jej
Przewodniczący – M. Łata stwierdzając quorum na podstawie listy
obecności (kserokopia listy obecności Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury
i Sportu w załączeniu).
Wspólne posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 14.15.
We wspólnym posiedzeniu Komisji udział wzięli:
1) Skarbnik Miasta – E. Pichór
2) Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – J. B. Malinowski
3) Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej – K. Kowalski
Przedmiotem obrad wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta było:
I. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola
prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski (w załączeniu do
protokołu),
2) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego
(w załączeniu),
3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2018 r. (w załączeniu),
4) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023 (w załączeniu).
II. Sprawy różne.
Ad I/Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) W nawiązaniu do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za
świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę
Ostrowiec Świętokrzyski Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
UM – J. Malinowski zwrócił się o naniesienie poprawki w uzasadnieniu tam,
gdzie jest mowa o dzieciach „do lat 5”, powinno być: „do lat 6”.
Członkowie Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu jednogłośnie
(9 głosami za) pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.

Członkowie Komisji Budżetu jednogłośnie (9 głosami za) pozytywnie
zaopiniowali w/w projekt uchwały.
2) Członkowie Komisji Budżetu jednogłośnie (9 głosami za) pozytywnie
zaopiniowali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Województwa Świętokrzyskiego.
Radny M. Marzec zapytał o termin rozpoczęcia inwestycji, o której mowa
w projekcie uchwały.
Radny K. Stelmasik zapytał, kiedy byłaby możliwość wglądu do projektu.
Odpowiadając na pytania radnych Naczelnik Wydziału Infrastruktury
Komunalnej – K. Kowalski wyjaśnił, że generalnie dokumentacja budowlana na
zadanie już jest, nie jest wykonana jedynie dokumentacja geodezyjna – firma,
która miała to robić za oferowaną kwotę, wycofała się z umowy. W związku
z tym ogłoszony został kolejny przetarg na wykonanie brakującej dokumentacji.
Radny M. Marzec zapytał, czy to było spowodowane niedoszacowaniem kwoty?
Naczelnik K. Kowalski stwierdził, że w ostatnich latach obserwuje, że ceny
bardzo wzrastają i ofert poniżej ceny kosztorysowej na pewno nie będzie.
Radny K. Stelmasik zapytał, czy planowane jest poszerzenie tej ulicy, a także co
będzie z kasztanami?
Naczelnik K. Kowalski poinformował, że generalnie profil tej ulicy nie ulega
zmianie, nieznaczne poszerzenia będą wykonane w niektórych miejscach. Stary
most będzie zburzony, w jego miejscu będzie nowa konstrukcja. Planowany jest
również zjazd do nowo budowanej galerii. Na skrzyżowaniu ulic Aleja 3 Maja
i J. Kilińskiego będzie sygnalizacja świetlna. Natomiast przy zbiegu ulic Okólna
– Denkowska – J. Słowackiego będzie rondo, odkąd ulica aż do ul. Bałtowskiej
będzie dwujezdniowa. Jeśli chodzi o skrzyżowanie ul. Radwana z ul. Polną,
będzie tu po 4 pasy w każdym kierunku ruchu i to samo rozwiązanie będzie
zastosowane przy skrzyżowaniu z Aleją Jana Pawła II.
Radny J. Wrona dodał, że ul. J. Głogowskiego będzie dwukierunkowa.
Radny A. Pałka zapytał, czy przetarg wygrała ta sama firma, co w I etapie?
Naczelnik K. Kowalski wyjaśnił, że ta firma zrezygnowała, natomiast zgłosiły
się inne firmy z Kielc i Rzeszowa.
3) Uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r. przedstawiła
Skarbnik Miasta – E. Pichór informując m.in. o potrzebie wprowadzenia
autopoprawki w załączniku nr 5, gdzie zachodzi konieczność wpisania
właściwej nazwy zadania przebudowy drogi wojewódzkiej nr 754. Poza tym
zmiany w budżecie podyktowane są:
 zwiększeniem środków na wykupy nieruchomości – są to odszkodowania za
grunty przejęte na realizację inwestycji przy ul. Miodowej i Ogrodowej,
 realizację programu „Nowoczesna szkoła”, w którym udział wezmą
3 ostrowieckie placówki, w związku z czym zwiększa się wydatki na ten cel.
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 zmianą definicji wartości środka trwałego, gdzie nastąpił wzrost do
10 tys. zł, dlatego też część planowanych zakupów nie będzie planowana
jako inwestycja, tylko jako wydatek bieżący.
 przesunięciem środków na Zespół Edukacyjno – Przedszkolny „Szkoła
z Pasją” im. Elżbiety Sołtys, gdzie Gmina będzie finansowała przedszkole,
które powstało przy tej placówce.
Radny M. Marzec zapytał o zwiększenie dotacji na potrzeby stowarzyszeń
w zakresie kultury fizycznej i sportu – czy kluby o to występowały?
Odpowiedzi w tej kwestii udzielił Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw
Społecznych – J. Malinowski informując, że jest to wynik zgłaszanych potrzeb
i wniosków.
Członkowie Komisji Budżetu jednogłośnie (11 głosami za) pozytywnie
zaopiniowali w/w projekt uchwały.
4) Członkowie Komisji Budżetu jednogłośnie (11 głosami za) pozytywnie
zaopiniowali projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023.
Ad II/Sprawy różne:
Radny M. Giemza poruszył sprawę segregacji śmieci twierdząc, że miała się
odbywać w inny sposób. A dzieje się tak, że pracownicy firmy „Remondis”
wrzucają segregowane odpady do jednego pojemnika.
Naczelnik K. Kowalski poinformował, że firma w ten sposób to organizuje,
potem odpady są sortowane. Ta dokładniejsza segregacja odpadów
spowodowała, że cena nie uległa drastycznemu zwiększeniu.
Radny M. Giemza zapytał o odpady BIO, czy będą odbierane.
Naczelnik K. Kowalski wyjaśnił, że tak – a jeśli gdzieś tego odbioru nie ma,
to należy ten fakt zgłosić do Wydziału. Ewentualnie bioodpady można
wykorzystać na kompostownik.
Wspólne posiedzenie komisji zakończyło się o godz. 14.45.
Protokołowała:
Marta Kamińska

Przewodniczyli:
Przewodniczący Komisji Budżetu
Włodzimierz Stec
Przewodniczący Komisji Edukacji,
Wychowania, Kultury i Sportu
Mariusz Łata
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