Protokół Nr 13/2019
z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w dniu 29 kwietnia 2019 r.
Obrady Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec
stwierdzając quorum na podstawie listy obecności (lista obecności w załączeniu).
Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 15.33.
Członkowie Komisji Budżetu obradowali według zaproponowanego porządku obrad
(w załączeniu):
Lp.

Sprawa

Wniosek / Stanowisko / Informacja
(Wynik głosowania)

I.

Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

1)

zatwierdzenia i wyrażenia zgody na
przystąpienie i realizację projektu
o nazwie „AKCJA AKTYWIZACJA”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt uchwały w załączeniu).

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Dyrektor MOPS – M. Salwerowicz informując, że wartość projektu wynosi ok.
4 mln zł. Jest to projekt 3-letni. Dotyczy on
aktywizacji społecznej i zawodowej osób
będących beneficjentami MOPS powyżej
10 lat - jest to ustalenie ośrodka – i będzie
obejmować osoby niepełnosprawne, bezdomne i rodziny z problemami, w sumie 180
osób. Jest to nowa metoda zarówno w Ostrowcu, jak w i Polsce, zwana OSL – organizowanie społeczności lokalnej, polegająca na
pracy socjalnej w terenie i aktywizowaniu
w/w osób do podjęcia pracy. Tą metodą zostali objęci podopieczni z terenu osiedla Częstocice. Dyrektor M.Salwerowicz wyjaśniła,
że jest to jeden z pierwszych projektów, natomiast w przyszłym miesiącu wchodzi do
realizacji kolejny projekt, gdzie ośrodek będzie partnerem powiatu. Odpowiadając na
pytanie radnego A. Pałki odnośnie wkładu
własnego, Dyrektor M.Salwerowicz poinformowała, że jest 15% ogólnej kwoty. 400 tys.
zł pochodzi ze środków rządowych.
Członkowie Komisji w głosowaniu: 9 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
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2)

3)

4)

utworzenia spółki pod nazwą Miejski
Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (projekt
uchwały w załączeniu).

W dyskusji, jaka wywiązała się nad przedmiotowym projektem uchwały radny M.Marzec zapytał, czy w trakcie opracowania
prognozy finansowej tego projektu, czy
uwzględniona była jakaś forma dotacji ze
strony miasta? Na pytania odpowiedziała
Główna Księgowa MPK – K. Piętos informując, że nie zakładano typowej dotacji.
W ramach podpisanej umowy gmina będzie
płacić rekompensatę za wykazane przewozy
na podstawie planu transportowego. W ub.
roku było to ok. 5.400 tys. zł. W tym roku
ceny paliwa znacznie wzrosły. Rozważana
jest również aktualizacja planu transportowego.
Radny M. Marzec zapytał, czy utrzymuje się
trend sprzedaży biletów? Na to pytanie odpowiedzi udzielił Prezes MPK – J.Kateusz
wyjaśniając, że w latach 2015 – 2016 sprzedaż biletów była porównywalna, natomiast
w 2017 r. nastąpił spadek sprzedaży.
Przewodniczący Komisji – Wł. Stec zapytał,
co stanie się z pracownikami?
Prezes J. Kateusz wyjaśnił, że pracownicy
przechodzą do nowej spółki. Na posiedzeniu
poprzedniej komisji była propozycja, aby
doprecyzować w uzasadnieniu do projektu
uchwały zapis odnośnie gwarancji zatrudnienia dla załogi w nowej spółce.

Członkowie Komisji w głosowaniu: 9 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
zm. uchwałę w sprawie uchwalenia
Członkowie Komisji w głosowaniu: 10 głobudżetu Gminy Ostrowiec Świętosami za, przy braku głosów przeciwnych
krzyski na 2019 r. (projekt uchwały
i wstrzymujących się – pozytywnie zaopiw załączeniu).
niowali w/w projekt uchwały.
zm. uchwałę w sprawie Wieloletniej Członkowie Komisji w głosowaniu: 10 głoPrognozy Finansowej Gminy Ostro- sami za, przy braku głosów przeciwnych
wiec Świętokrzyski na lata 2019 i wstrzymujących się – pozytywnie zaopinio2023 (projekt uchwały w załączeniu). wali w/w projekt uchwały.
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II.

Sprawy różne:

1)

Plan pracy Komisji Budżetu na 2019
rok.

Członkowie Komisji przyjęli zaproponowany plan pracy na 2019 r. (w załączeniu do
protokołu).

Posiedzenie Komisji Budżetu zakończyło się o godz. 15.50.
Protokołowała:
Marta Kamińska

Przewodniczył:
Przewodniczący Komisji Budżetu
Włodzimierz Stec
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