Protokół Nr 33/2012
z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Miasta Ostrowca Św.
w dniu 5 grudnia 2012 r.
Obradom przewodniczył Wiceprzewodniczący Komisji – R. Post.
1. Lista obecności - w załączeniu.
2. Sprawy wynikające z porządku obrad:
Lp.
1.
1)

Sprawa
Opiniowanie projektów uchwał na
sesję Rady Miasta:
uchwalenia „Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” (projekt
uchwały w załączeniu).

Wniosek / Stanowisko / Informacja
(Wynik głosowania)

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Środowiska –
A.Sobolak przedstawiając jednocześnie radnym prezentację pn. „Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Ostrowcu Świętokrzyskim” (w załączeniu). Naczelnik A.Sobolak poinformowała, że nie będzie już indywidualnych umów na wywóz
śmieci z mieszkańcami – opłata będzie wnoszona do gminy. Gmina jest odpowiedzialna
również za zmniejszenie ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji.
Musi być również zwiększony poziom recyklingu – w 2020 r. 50% odpadów musi być
odebrane selektywnie. W 2012 r. ten wskaźnik był na poziomie 8%.
Następnie Naczelnik A.Sobolak omówiła założenia nowego systemu gospodarowania
odpadami, w którym miasto stanowi I sektor,
co daje większą konkurencyjność i brak jest
zagrożenia, że jedna firma nie podoła zadaniu. Proponuje się, aby metoda naliczania
uzależniona była od liczby mieszkańców
zamieszkujących nieruchomość.
Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych będzie uzależniona od rodzaju zabudowy, nowością jest natomiast odbiór odpadów
biodegradowalnych. Poza tym nadal będzie
prowadzona selektywna zbiórka odpadów
(papier, metal, szkło, tworzywo sztuczne).
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany podczas zbiórek objazdo-
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wych oraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Na terenie miasta będzie utworzony punkt, gdzie będzie
można oddać odpady wielkogabarytowe.
Będzie również możliwość oddania przeterminowanych leków, gruzu budowlanego,
chemikaliów i odpadów niebezpiecznych.
Jeśli chodzi o opłaty, będą one uzależnione
od ilości mieszkańców. Stawka opłaty
uwzględnia koszty funkcjonowania całego
systemu.
Zaletą nowego systemu gospodarowania odpadami są m.in. znaczący wzrost poziomu
segregacji odpadów, wzrost poziomu odzysku odpadów, podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez prowadzenie
kampanii edukacyjnej i informacyjnej. Gmina wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o dotację
na ten cel.
Radny J.E. Kunat stwierdził, że odpady z jego nieruchomości odbiera firma z Sandomierza, która m.in. odbiera popiół. Radny zapytał, czy firma Remondis będzie przyjmował
takie odpady.
Naczelnik A.Sobolak wyjaśniła, że firma odbierająca odpady będzie wyłoniona w postępowaniu przetargowym, nie można zakładać
że będzie to firma Remondis.
Po tym wyjaśnieniu radny J.E.Kunat stwierdził, że wycofuje swoją uwagę.
Prezydent J.Wilczyński wyjaśnił, że popiół
będzie traktowany jako odpad komunalny
- bez względu na to, która firma wygra przetarg. Ponadto prezydent wyjaśnił, że regionalną instytucją do przetwarzania odpadów
komunalnych dla gminy Ostrowiec jest ZUO
„Janik”, ale ustawa przewiduje, kto ma
przyjmować odpady jeśli doszłoby do jakiejkolwiek awarii (firma Remondis i zakład
w Janczycach).
Radny Z. Duda zwrócił się o przedstawienie
szczegółowej kalkulacji kosztów.
Radny Z. Martynowski stwierdził, że jego
zdaniem w budżecie są założone dochody
za pół roku. Biorąc pod uwagę liczbę miesz-
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kańców (69.800), z wyliczeń dokonanych
przez radnego wysokość stawki wynosi 11 zł
na osobę, natomiast w projekcie uchwały jest
stawka w wys. 15 zł.
Prezydent J.Wilczyński wyjaśnił, że część
mieszkańców na pewno nie będzie segregować odpadów, dlatego też zakłada się wyższe stawki. W początkowych pracach nad
projektem uchwały te stawki były na wyższym poziomie.
Co do założenia, że miasta stanowi jeden
sektor – prezydent stwierdził, że jest to korzystne ze względu na to, że będzie obowiązywać jedna cena. Poza tym oznacza to utworzenie jednego punktu selektywnego odbierania odpadów komunalnych.
W trakcie obrad pracownicy Wydziału Środowiska dostarczyli członkom Komisji kalkulację kosztów dot. nowego systemu Gospodarowania odpadami (w załączeniu).
Radny Z.Duda stwierdził, że konkurencja
powoduje obniżkę cen, jednak nie znając
wszystkich uzależnień, to wydaje się, że podział na sektory byłby lepszy.
Radny R.Martynowski stwierdził, że nie dopatrzył się zapisów dotyczących procedury
skarg mieszkańców na świadczone usługi np. firma nie chce odebrać, bo są źle posegregowane.
Prezydent J.Wilczyński wyjaśnił, że tego
typu sprawy będzie rozpatrywać gmina, ona
będzie partnerem dla mieszkańców i firm.
Prezydent wyraził nadzieję, że tego typu sytuacje będą udokumentowane np. zdjęciami.
Odpowiadając na pytanie radnego P.Mrugały
odnośnie zatrudnienia, prezydent wyjaśnił,
że nie będzie dodatkowych przyjęć do pracy,
odbędzie się to w ramach restrukturyzacji
Urzędu Miasta.
Radny Z. Duda nawiązując do kwestii odbioru przeterminowanych leków, zapytał, czy
dotyczy to również leków niepotrzebnych.
Naczelnik A. Sobolak wyjaśniła, że będzie
zorganizowany odbiór leków przeterminowanych i niepotrzebnych, gdyż nie mogą one
być wrzucane do odpadów mieszanych.
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Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie
uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski.
ustalenia szczegółowego sposobu
Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywi zakresu świadczenia usług w zakre- nie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
się odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt uchwały w załączeniu).
wyboru metody ustalenia opłaty za
Członkowie Komisji w głosowaniu – stosungospodarowanie odpadami komunal- kiem głosów: 5 – za, przy 3 głosach przeciwnymi na terenie Gminy Ostrowiec
nych i braku głosów wstrzymujących się –
Świętokrzyski oraz ustalenia wysoko- pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchści stawki tej opłaty (w załączeniu do wały.
protokołu).
terminu, częstotliwości i trybu uisz- Radny W. Kacuga zapytał, czy będą wykreśczania opłaty za gospodarowanie od- lone słowa „z góry”?
padami komunalnymi (w załączeniu Naczelnik A.Sobolak wyjaśniła, że kwestia
do protokołu).
ta jest analizowana przez radcę prawnego.

wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości położonej na terenie
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
(projekt uchwały w załączeniu).
zm. uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r. (projekt uchwały
w załączeniu).
zm. uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na
lata 2012-2023 (projekt uchwały
w załączeniu).

Członkowie Komisji w głosowaniu – stosunkiem głosów: 7 – za, przy braku głosów
przeciwnych i 1 wstrzymującym się – pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
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Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Święto krzyski na 2013 rok (projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu
Nr 32/2012 z dn. 23.11.2012 r.)
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Radny R.Martynowski ponownie poruszył
kwestię dochodów z MOSiR-u twierdząc, że
co roku są one bardzo zawyżone, w związku
z czym plan na przyszły rok jest – zdaniem
radnego – nie do osiągnięcia.
Ponadto radny stwierdził, że powinna być
korekta budżetu, skoro nie została uchwalona opłata od posiadania psów.
Ustosunkowując się do kwestii poruszonych
przez radnego Skarbnik Miasta – E. Pichór
poinformowała, że opiera się na dokumentach otrzymywanych od jednostek, to jest
sprawa gospodarowania pobieranymi opłatami, majątkiem, promocją. Skarbnik E.Pichór
stwierdziła, że na podstawie przewidywanego wykonania nie potrafi odpowiedzieć, czy
te dochody są zawyżone. Zdaniem Skarbnika
powinno się monitorować tę sytuację.
Prezydent Miasta - J. Wilczyński poinformował, że pewne zjawiska są trudne do przewidzenia. W dziale rehabilitacji jest wzrost dochodów, bo są niższe ceny. W okresie letnim
basen nie narzeka na dochód.
Radny R. Martynowski stwierdził, że różnica
jest duża, to jest pomyłka rzędu 100%, z roku na rok sytuacja się powtarza.
Przewodniczący RM – J.W. Kotasiak stwierdził, że na zwalczanie narkomanii i alkoholizm w budżecie zostały zaplanowane duże
kwoty. Natomiast w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego Przewodniczący RM J. W. Kotasiak stwierdził, że Ostrowiec to
nie Kraków, że wydaje się dużo na ten cel.
W dziale 90120 zostało zaplanowane 15 tys.
zł, natomiast w dziale „Pozostała działalność” nie są zdefiniowane zadania. Przewodliczący wniósł o korektę tych kwot, o ich zamianę, bo tych obiektów przybywa. A zaplanowane środki uniemożliwiają jakiekolwiek
działania.
Prezydent J.Wilczyński stwierdził, że chciałby dać dużo więcej na ten cel i wyraził nadzieję, że w ciągu roku uda się wygospodarować jakieś środki. Prezydent poinformował, że potrzeb jest w tym zakresie wiele,
np. wymiana dachu na kolegiacie. Ale jest
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parę tematów, które mogą „zachwiać” budżetem, np. nie uchwalona opłata od posiadania psów, która spowodowała konieczność
wygospodarowania w budżecie środków
w wys. 100 tys. zł – realizacja pewnych zadań miała odbyć się z tej opłaty.
Prezydent stwierdził, że generalnie budżet
jest przemyślany, po kilku latach kredytowanych inwestycji, o ile nie wydarzy się coś
nieprzewidzianego, będzie można „złapać”
oddech. Będzie to rok remontów niż inwestycji, samorząd musi posiadać środki własne na rok 2015, kiedy będą uruchamiane kolejne środki z Unii, kiedy będzie możliwość
realizacji wcześniej przygotowanych projektów. Realizowane będą te inwestycje, które
zostały rozpoczęte w okresie wcześniejszym,
gmina stara się nie przerzucać tego ciężaru
na przedsiębiorców. Prezydent zwrócił uwagę, że wydatki budżetu są niższe niż w latach
ubiegłych, ale jest to niestety, konieczność,
za wyjątkiem niektórych dziedzin jak np. oświata. Utrzymanie szkół kosztuje, a z drugiej strony jest niż demograficznych.
W związku z uwagą radnego P. Mrugały, że
przyjęty porządek obrad nie przewidywał
opiniowania projektu uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Święto krzyski na 2013 rok, członkowie komisji
nie wyrazili opinii co do projektu uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.
3.

Sprawy różne:

1)

Projekty uchwał Rady Miasta dotyNawiązując do przedłożonych projektów
czące nowego systemu gospodarowa- uchwał dotyczących nowego systemu gosponia odpadami w mieście.
darowania odpadami Prezydent J.Wilczyński
stwierdził, że w dyskusjach na komisjach
Rady Miasta nie zgłoszono poważniejszych
uwag, co jest oznaką, że projekty zostały
dobrze przygotowane. Nie ma przypochlebbiania się mieszkańcom i ustalania stawek
opłat na poziomie 4 zł, co nie pokryje większości kosztów. Ale stawki uchwalone
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w niektórych miastach są przerażające. Prezydent podziękował pracownikom Wydziału
Środowiska za wykonaną pracą.
2)
a)

b)

c)

Korespondencja skierowana do radnych Rady Miasta (w załączeniu):
pismo Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego w sprawie rozbieżności na tle stosowania przepisów dotyczących regionów gospodarki odpadami komunalnymi;
pismo Zespołu Opieki Zdrowotnej
w sprawie osób nietrzeźwych i bezdomnych przyjmowanych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego;
pismo Komisarza Wyborczego
w Kielcach II dot. opinii w sprawie
projektów podziału miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego na okręgi wyborcze.

Do wiadomości członków Komisji.

Do wiadomości członków Komisji.

Do wiadomości członków Komisji.
Radny P. Mrugała zapytał, czego dotyczy
wspomniany w piśmie II projekt uchwały?
Prezydent J.Wilczyński wyjaśnił, że do opinii Komisarza przesłany był projekt uchwały
w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze zgodnie z propozycją Klubu Radnych
„Platforma Obywatelska” - dotyczył utworzenia odrębnego okręgu w Denkowie.

Posiedzenie Komisji trwało do godz. 14.00.
Odrębne głosy do protokółu: nie zgłoszono.
Termin następnego posiedzenia: nie ustalono.
Protokołowała:

Przewodniczył:
Wiceprzewodniczący Komisji

M. Kamińska
Robert Post

