Protokół Nr 15/2015
ze wspólnego posiedzenia Komisji Samorządowej Rady Miasta Ostrowca Św-kiego
i Komisji ds. Rodziny Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w dniu 25 września 2015 r. godz. 15.00
Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Samorządowej RM - Kamil Długosz.
Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny RM – M. Woźnicka – Kuzdak.
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)
- Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny RM - p. Marta Woźnicka – Kuzdak otworzyła
posiedzenie komisji, stwierdzając quorum
na podstawie listy obecności. (w załączeniu
do protokołu)
Obydwie komisje jednogłośnie, pozytywnie
zaopiniowały zmianę porządku obrad.

I.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Obecny na posiedzeniu Komisji Samomiasta Ostrowca Świętokrzyskiego rządowej RM p. Sł. Kijak – Kierownik
za I półrocze 2015 r.
Referatu ds. Planowania i Kontroli Budżetu
w Wydziale Finansowym UM powiedział,
że w okresie sprawozdawczym realizacja
budżetu w stosunku do planu rocznego po
zmianach wyniosła: dochody budżetu
wykonano w wysokości stanowiącej 51,47%
planu rocznego; wydatki budżetu wyniosły
47,11% planu rocznego; przychody budżetu
zrealizowano w kwocie 1.859.343,05 zł
stanowiącej 100% założeń rocznych, środki
pochodziły z nadwyżki z lat ubiegłych, która
została rozdysponowana. Rozchody budżetu
zostały zrealizowane zgodnie z zwartymi
w umowach harmonogramami spłat rat
kapitału kredytów, w łącznej kwocie
3.890.235,26 zł. Zadłużenie Gminy z tytułu
kredytów na dzień 30.06.2015 r. stanowiło

kwotę 49.003.939,42 zł i było niższe od
stanu na początek roku, wynoszącego
52.894.174,68 zł., o kwotę 3.890.235,26 zł.
Łączna kwota długu gminy na koniec okresu
sprawozdawczego uległa zmniejszeniu o
7,35% w stosunku do stanu na dzień
31.12.2014 r. Pan sł. Kijak ponadto
poinformował, że prezentowane sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze
półrocze 2015 r., ujęte w załącznikach od
Nr 1 do Nr 15, odpowiada układowi
i szczegółowości załączników budżetu,
które są ujęte w uchwale Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego w sprawie
uchwalenia budżetu na rok 2015. Ponadto,
w załącznikach o numerach 19 i 20
przedstawiono wykonanie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na lata 2015 – 2023
za I półrocze 2015 r.
Komisja Samorządowa i Komisja ds.
Rodziny
Rady
Miasta
Ostrowca
Świętokrzyskiego przyjęły „Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego za I półrocze 2015 r.”.
(w załączeniu do protokołu)

II. Informacja

o
realizacji
zadań
wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski w 2014 r. wraz z oceną
stopnia realizacji celów – zadań Strategii
Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski w odniesieniu
do planowanych celów – zadań w/w
strategii w 2014 r.

Obecny na posiedzeniu komisji –
p. Dominik Smoliński – kierownik Referatu
Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
Wydziału Planowania i Rozwoju UMpoinformował zebranych, że funkcjonujące
przy
Prezydencie
Miasta
Ostrowca
Świętokrzyskiego – Forum Rozwoju Miasta
- odbyło spotkanie, na którym koordynator
ds. realizacji Strategii przedstawił tematykę
monitorowania realizacji Strategii przed
uchwaleniem jej aktualizacji przez Radę
Miasta.
Przedstawione
sprawozdanie
wykazało znaczące różnice
pomiędzy
planem, a jego wykonaniem. Koordynator
wyjaśnił, że przyczyną takiego stanu rzeczy,
jest fakt, że planowanie zadań wynikających
ze Strategii odbywa się przed planowaniem
budżetu miasta. W wyniku procedury
planowania budżetu część z zadań
zawartych
w
Strategii
nie
była
wprowadzona do planu budżetu, bądź była
przesuwana na lata kolejne. I stąd pojawiły

się różnice pomiędzy planem realizacji
Strategii, a jego wykonaniem. Pan
D. Smoliński powiedział, że w nowej,
zaktualizowanej Strategii Zrównoważonego
Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na lata 2014 – 2020 zaproponowano
wskaźnikowy system monitorowania, a rolę
planu realizacyjnego pełnić będzie plan
budżetu miasta, co pozwoli uniknąć
niepotrzebnej dwoistości i znaczących
różnic między planem a realizacją. W ten
sposób roczne sprawozdane z realizacji
budżetu miasta zastąpi dotychczasowe
sprawozdanie
z
realizacji
Strategii.
Ostatecznie członkowie Forum Rozwoju
Miasta przyjęli przedmiotowe sprawozdanie.
Komisja Samorządowa i Komisja ds.
Rodziny
Rady
Miasta
Ostrowca
Świętokrzyskiego przyjęły „Informację o
realizacji zadań wynikających ze Strategii
Zrównoważonego
Rozwoju
Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski w 2014 r. wraz
z oceną stopnia realizacji celów – zadań
Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski w odniesieniu
do planowanych celów – zadań w/w strategii
w 2014 r”. (w załączeniu do protokołu)

III.

Opiniowanie projektów uchwał na sesję
Rady
Miasta
Ostrowca
Świętokrzyskiego w dniu 28 września 2015 r.,
w sprawie:
- przyjęcia Gminnego programu opieki Obecna na posiedzeniu komisji p. Beata
nad zabytkami
miasta Ostrowca Bednarek – kierownik Referatu ds.
Świętokrzyskiego na lata 2015 – 2018;
Planowania
Przestrzennego
Wydziału
Planowania i Rozwoju UM- poinformowała
zebranych, że przedmiotem Gminnego
Programu Opieki Nad Zabytkami miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego jest problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego
miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Celem
tego opracowania jest określenie głównych
zadań i kierunków działań na rzecz ochrony
i opieki nad zabytkami. Niniejsze
opracowanie sporządzono zgodnie z art.87
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zbytków i opiece nad zabytkami oraz
z wytycznymi Narodowego Instytutu

Dziedzictwa. Pani B. Bednarek powiedziała,
że Gminny Program Opieki nad Zabytkami
sporządzony jest przez Prezydenta Miasta,
a
następnie
po
uzyskaniu
opinii
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
zostaje przyjęty przez Radę Miasta. Program
ogłaszany jest w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego. Sporządza
się go na okres 4 lat, natomiast co 2 lata
Prezydent przedstawia Radzie Miasta
sprawozdanie z wykonania programu.
Na zakończenie swojej wypowiedzi –
p. Beata Bednarek powiedziała, że w
programie zostały uwzględnione uwagi Pana
radnego D. Kaszuby odnośnie uzupełnienia
listy obiektów wpisanych do gminnej
ewidencji zabytków w mieście Ostrowiec
Świętokrzyski.
Członkowie Komisji Samorządowej Rady
Miasta
Ostrowca
Świętokrzyskiego
pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowali
przedmiotowy
projekt
uchwały.
(w załączeniu do protokołu).
- rozpatrzenia skargi na działalność Obecna na posiedzeniu komisji –
Centrum Kształcenia Ustawicznego Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady
w Ostrowcu Świętokrzyskim;
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego –
p. Joanna Pikus oświadczyła, że Komisja
Rewizyjna Rady Miasta uznała przedmiotową skargę za bezzasadną.
Członkowie
Komisji
Samorządowej
i Komisji ds. Rodziny Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego pozytywnie,
jednogłośnie zaopiniowali przedmiotowy
projekt uchwały. (w załączeniu do
protokołu).
- rozpatrzenia skargi na działalność Obecna na posiedzeniu komisji –
Prezydenta Miasta Ostrowca Święto- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady
krzyskiego;
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego –
p. Joanna Pikus oświadczyła, że Komisja
Rewizyjna Rady Miasta uznała przedmiotową skargę za bezzasadną.
Członkowie
Komisji
Samorządowej
i Komisji ds. Rodziny Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego pozytywnie,
jednogłośnie zaopiniowali przedmiotowy

projekt uchwały.
protokołu).

(w

załączeniu

do

- rozpatrzenia skargi na działalność Obecna na posiedzeniu komisji –
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady
Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim; Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego –
p. Joanna Pikus oświadczyła, że Komisja
Rewizyjna Rady Miasta uznała przedmiotową skargę za bezzasadną.
Członkowie
Komisji
Samorządowej
i Komisji ds. Rodziny Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego pozytywnie,
jednogłośnie zaopiniowali przedmiotowy
projekt uchwały. (w załączeniu do
protokołu).
Komisja ds. Rodziny Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego - na tym punkcie zakończyła swoje obrady. Członkowie
komisji nie zgłosili żadnych spraw różnych.
Koniec Komisji ds. Rodziny RM
o godz. 15.21.
- wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach i Sądu Rejonowego
w Ostrowcu Świętokrzyskim
na
kadencję 2016 – 2019;

Przewodniczący Zespołu ds. Wyboru
Ławników – p. Kamil Długosz –
poinformował członków komisji, że Zespół
ds. ławników został powołany uchwałą
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 29 czerwca 2015 r. Zespół
w stosownym czasie dokonał oceny
zgłoszonych kandydatur na ławników
na podstawie przedstawionej dokumentacji.
Pan K. Długosz oznajmił, że do Sądu
Okręgowego w Kielcach wybiera się 3
ławników,
do
Sądu
Rejonowego
w Ostrowcu Świętokrzyski wybiera się
...ławników, a do Sądu Rejonowego
w Ostrowcu Świętokrzyskim – 5 ławników.
W stosunku do wszystkich kandydatów na
ławników została zasięgnięta informacja od
Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach. Zgłoszenia
kandydatów zostały dokonane w terminie
oraz spełniły one wymagania formalne.
Rada Miasta dokona wyboru ławników w
głosowaniu tajnym zwykłą większością
głosów.
Komisja Samorządowa RM pozytywnie,
jednogłośnie zaopiniowała przedmiotowy

projekt uchwały.
protokołu).

(w

załączeniu

do

- zm. uchwałę w sprawie dodatkowych Obecna na posiedzeniu Komisji –
oznaczeń taksówek na terenie miasta p. J. Pasternak – kierownik Referatu
Ostrowca Świętokrzyskiego;
Działalności Gospodarczej Wydziału Spraw
Obywatelskich UM – poinformowała,
że niniejszy projekt uchwały ma na celu
ujednolicenie oznaczeń taksówek na terenie
Ostrowca Świętokrzyskiego. W niniejszej
uchwale proponuje się wprowadzenie
jednakowych
oznaczeń
taksówek,
zawierających: herb miasta oraz napis
„TAXI OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI”.
Oznaczenia zostaną wykonane na wysokiej
jakości folii magnetycznej o grubości
1 milimetra. Taki sposób wykonania
oznaczeń nie będzie powodował uszkodzeń
karoserii
samochodów.
Grupie
50
przedsiębiorców rozdano oznaczenia celem
ich przetestowania. Z zebranych opinii
wynika, że większość osób testujących
pozytywnie przyjęła tę inicjatywę. Radny
Wł. Sajda zwrócił się z zapytaniem- czy
w przedmiotowym projekcie uchwały
przewidziane
są
konsekwencje
dla
taksówkarzy, którzy nie będą stosowali
oznaczeń zaproponowanych przez Gminę.
Pani J. Pasternak odpowiedziała, że projekt
uchwały nie przewiduje żadnych kar dla
osób niestosujących nowych oznaczeń taxi.
Członkowie Komisji Samorządowej RM
stosunkiem głosów: dwa - za, trzy –
wstrzymujące się i przy braku głosów
przeciwnych – pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy
projekt
uchwały.
(w załączeniu do protokołu)
- ustanowienia pomników przyrody;

Pani Aldona Sobolak – Naczelnik Wydziału
Środowiska
UM
–
poinformowała
zebranych, że „Stowarzyszenie 4 Czerwca”
reprezentowane
przez
Przewodniczącą
p. Teresę Piwnik, wyszło z inicjatywą
nadania imion okazowym drzewom: „Dąb
Wolności” i „Adam”, rosnącym w Parku
Miejskim
im.
Marszałka
Józefa
Piłsudskiego. Według przekazu ustnego,
drzewo o zaproponowanej nazwie „Dąb
Wolności” zostało posadzone w 1945 r.

z inicjatywy ówczesnych Prezydentów:
Antoniego Stawiarskiego i Władysława
Greszczyńskiego, upamiętniając koniec II
wojny światowej. Dla drugiego drzewa
o gatunku dąb szypułkowy, Stowarzyszenie
zaproponowało nazwę „Adam” na cześć
Adama Mitury.
Komisja Samorządowa RM pozytywnie,
jednogłośnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały. (w załączeniu do protokołu)
- regulaminu dostarczenia wody Obecny na posiedzeniu komisji Prezes
i odprowadzania ścieków na terenie MWiK – p. Z. Foremniak poinformował
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski;
członków komisji, że zmiany zawarte
w przedmiotowym projekcie uchwały są
natury
porządkowej,
wynikające
z konieczności zaktualizowania brzmienia
regulaminu ustalonego uchwałą Rady
Miasta
Ostrowca
Świętokrzyskiego
w 2009 r.
Komisja Samorządowa RM pozytywnie,
jednogłośnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały. (w załączeniu do protokołu)

IV. Sprawy różne:

- wniosek p. ………………. dot.
podjęcia uchwały w sprawie ustalenia
dni i godzin otwierania oraz zamykania
lokalu gastronomicznego położonego
w Ostrowcu Świętokrzyskim;

Członkowie Komisji Samorządowej Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego po
wnikliwej analizie przedmiotowego wniosku
oraz po wysłuchaniu informacji udzielonych
przez Kierownika Referatu Działalności
Gospodarczej Wydziału Spraw Obywatelskich UM – p. J. Pasternak,
w głosowaniu, stosunkiem głosów: dwa
głosy - za, trzy głosy- przeciw, przy jednym
głosie wstrzymującym się negatywnie
zaopiniowali wniosek p. ………... (wniosek
w załączeniu do protokołu).
Na tym posiedzenie Komisji Samorządowej
zakończono o godz. 15.43.

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

Eliza Kaniewska

Przewodniczyli:

Kamil Długosz

Marta Woźnicka - Kuzdak

