Protokół Nr 8/2015
z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Miasta Ostrowca Św.
w dniu 17 marca 2015 r.
Obrady Komisji otworzył Przewodniczący Komisji – Włodzimierz Stec
stwierdzając quorum na podstawie listy obecności (lista obecności w załączeniu).
Przewodniczący Komisji – Wł. Stec zaproponował, aby w porządku obrad
(w załączeniu) posiedzenia Komisji dokonać zmian w kolejności rozpatrywania
poszczególnych spraw.
Przewodniczący zawnioskował o rozpatrzenie w pierwszej kolejności sprawy
zgłoszonej przez radnego J. Wronę na jednym z posiedzeń komisji, natomiast jeśli
chodzi o projekty uchwał, rozpocząć od projektu uchwały w sprawie:
1) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak
również trybu ich pobierania,
a następnie rozpatrzeć projekty uchwały w sprawie:
2) zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłacenia nadwyżki środków
obrotowych do budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
3) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
Członkowie Komisji Budżetu przyjęli propozycje zmian do porządku obrad
zaproponowane przez Przewodniczącego Komisji i kolejność rozpatrywania spraw
była następująca:
Lp.

Sprawa

1.

Sprawy różne:

1)

Problem odśnieżania chodników przy
posesjach, których właścicielami są
osoby starsze lub niezbyt zamożne.

Wniosek / Stanowisko / Informacja
(Wynik głosowania)
Radny J.Wrona powrócił do sprawy, którą
zgłosił na posiedzeniu komisji w dniu 28.01.
2015 r. stwierdzając, że w ramach wywiadu
przeprowadzonego przez MOPS i zlecenie
do ZUM, taka pomoc w postaci odśnieżania
lub sprzątania chodnika mogłaby być świadczona dla osób, które nie mogą temu obowiązkowi podołać. Środki na ten cel mogłyby pochodzić z budżetu MOPS.
Przewodnicząca RM - I. Renduda - Dudek
zapytała, w jaki sposób te osoby byłyby
kwalifikowane do takiej pomocy?
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Radny J.Wrona wyjaśnił, że Straż Miejska
w ramach zadań o utrzymaniu porządku
i czystości w mieście, mogłaby kierować
wnioski do MOPS. Natomiast MOPS ustalałby sytuację finansowej danej osoby.
Wiceprezydent Miasta - M.Dębniak stwierdziła, że w efekcie miasto musiałoby przejąć
to zadanie na siebie. Dlatego też wiceprezydent M. Dębniak poinformowała, że jest
przeciwna takiemu rozwiązaniu. Są to ogromne koszty i bardzo trudne do ustalenia kryterium świadczenia takiej pomocy. Zdarzają
się również sytuacje, że dotyczy to również
osób młodych i sprawnych. W większości
te starsze osoby mają rodziny. A do publicznych pieniędzy każdy chętnie wyciąga rękę.
Wiceprezydent Miasta - M.Dębniak stwierdziła, że wniosek jest szlachetny, ale niemożliwy do realizacji.
Przewodnicząca RM - I. Renduda - Dudek
stwierdziła, że przychyliłaby się do realizacji tego wniosku, gdyby dotyczył bardzo
indywidualnych sytuacji.
Wiceprezydent Miasta - M.Dębniak wyjaśniła, że są osoby, które mimo trudnej sytuacji, takie prace wykonują.
Dyrektor MOPS – St. Fiolik stwierdził, że
najbardziej skutecznym kryterium byłoby
kryterium biedy. Ale wywiad można przeprowadzać tylko dla potrzeb pomocy społecznej. Osoby starsze często korzystają
z usług opiekuńczych i tutaj te prace by się
mieściły. MOPS w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w razie konieczności
wykonania pewnych prac, korzysta z pomocy Centrum Integracji Społecznej.
Nawiązując do wypowiedzi Dyrektora
MOPS, dyrektor ZUM – Z. Wesołowski
poinformował, że ZUM współpracuje z Centrum Integracji Społecznej np. przy eksmisjach.
Radny J. Wrona stwierdził, że złożył wniosek, ale w związku z tym, że z jego realizacją byłoby sporo problemów, to przyjmuje
powyższe wyjaśnienia do wiadomości.
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2.

Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

1)

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze
w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania
(projekt uchwały w załączeniu).

2)

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej – St. Fiolik informując, że ustalenie kwoty odpłatności za w/w usługi należy obecnie do kompetencji Rady Miasta,
a do tej pory było to w gestii Prezydenta
Miasta. Jedyne, czego rada nie ustala, to
tzw. wsad do kotła, którego wartość ustalana
jest w wyniku przetargu. Następnie dyrektor
St. Fiolik odpowiedział na pytanie Przewodniczącej RM – czy stawki wzrastają w stosunku do 2014 r. – informując, że stawki są
w zasadzie na tym samym poziomie, ośrodek monitoruje wysokość tych kwot. Jeśli
wzrastają one znacząco, wtedy jest propozycja obniżenia tych stawek.
W niektórych przypadkach są niewielkie
różnice – do kilku groszy.
Następnie Przewodnicząca RM – I.Renduda
- Dudek zapytała o kryteria, dlatego pojedynczy świadczeniobiorca ma niższe stawki
niż osoba w rodzinie.
Dyrektor St. Fiolik wyjaśnił, że MOPS kieruje się rozporządzeniem Ministra, w którym są zawarte wszelkie zwolnienia. Jedna
osoba płaci 3%, a w rodzinie – 7%, to zależy
od dochodu. Osoby, które mają rodziny, stać
na takie usługi bardziej niż osoby samotne.

Członkowie Komisji w głosowaniu – stosunkiem głosów: 9 – za, przy braku głosów
przeciwnych i wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
zwolnienia zakładu budżetowego z obo- Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiązku wpłacenia nadwyżki środków
wił Dyrektor Targowisk Miejskich – M. Koobrotowych do budżetu Gminy Ostrosiarz informując, że w ubiegłym roku targowiec Świętokrzyski (projekt uchwały
wisko wygenerowało niewielką nadwyżkę
w załączeniu).
i zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na
nie wpłacenie jej do budżetu Gminy. Zakład
chce przeznaczyć te środki na poprawę infrastruktury (remont elewacji i dachów budynków).
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Członkowie Komisji w głosowaniu – stosunkiem głosów: 9 – za, przy braku głosów
przeciwnych i wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
przyjęcia programu opieki nad zwieUzasadnienie do projektu uchwały przedstarzętami bezdomnymi oraz zapobiegania wił Naczelnik Wydziału Infrastruktury Kobezdomności zwierząt na terenie Gminy munalnej – K. Kowalski informując, że na
Ostrowiec Świętokrzyski (projekt uch- gminy został nałożony obowiązek opracowały w załączeniu).
wania programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi. Jeśli chodzi o podmiot, lecznica jest wybierana w drodze przetargu.
Uchwała w sprawie programu opieki nad
zwierzętami jest podejmowana co roku,
obowiązuje do 31 marca. Jedyną nowością
jest wzór karty adopcyjnej.
Przewodniczący Komisji – Wł. Stec zapytał,
czy po adopcji zwierząt jest sprawowana
nad nimi jakaś kontrola.
Naczelnik K. Kowalski wyjaśnił, że osoba,
która adoptuje psa, podpisuje oświadczenie
o warunkach, jakie jest zobowiązana zapewnić zwierzęciu. Ale takiej kontroli, o jaką
pyta przewodniczący, nie ma.
Radny A. Pałka zapytał, czy zwierzę przed
adopcją jest badane?
Naczelnik K. Kowalski poinformował, że
pies – jeśli jest chory – musi być wyleczony
przed adopcją.
Członkowie Komisji w głosowaniu – stosunkiem głosów: 9 – za, przy braku głosów
przeciwnych i wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
likwidacji Publicznej Szkoły Podstawo- Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawej Nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmie- wiła Wiceprezydent Miasta – M. Dębniak
chu w Ostrowcu Świętokrzyskim,
informując, że cały pakiet uchwał dotycząul. Górna 3 (projekt uchwały w załącze- cych likwidacji szkół jest konsekwencją
niu).
wcześniej podjętych uchwał. 16 marca br.
upłynął termin składania opinii związków
zawodowych, wszystkie projekty uchwał
zostały zaopiniowane negatywnie. Poza tym
NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty
zarzuca, że zostało złamane prawo, bo nie
było konsultacji. W związku z powyższym
Wojewoda wszczął postępowanie nadzor-
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cze, natomiast stanowisko gminy jest takie,
że prawo tego nie wymaga, a rodzice zostali
powiadomieni o zamiarze likwidacji szkół
w lutym br. Wiadomo również, że została
złożona skarga dot. likwidacji Publicznego
Gimnazjum Nr 2, ale organ nadzoru czeka
na uchwałę RM w tej sprawie.
Radny A. Pałka stwierdził, że szkoła podstawowa nr 11 leży w strategicznym miejscu,
gdyby przeszły tu dzieci ze szkoły nr 8, byłaby inna sytuacja. Radny stwierdził, że słychać, że jest jakieś straszenie, mowa o referendum – generalnie sytuacja nie jest ciekawa. A kolejną niewiadomą jest to, że nie ma
wiedzy, co będzie po likwidacji szkół.

5)

6)

7)

likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Ferdynanda Focha 3 (projekt uchwały w załączeniu).
likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Jana Pawła II w Ostrowcu
Świętokrzyskim, ul. Bałtowska 336A
(projekt uchwały w załączeniu).

Członkowie komisji w głosowaniu – stosunkiem głosów: 7 – za, przy 2 głosach przeciwnych i braku wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Członkowie Komisji w głosowaniu – stosunkiem głosów: 6 – za, przy 3 głosach
przeciwnych i wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Radny A. Pałka zapytał, czy coś się dzieje
w kwestii przejęcia szkoły przez stowarzyszenie?
Wiceprezydent Miasta - M.Dębniak poinformowała, że takie informacje dotyczą większości szkół, ale jeszcze nie ma oficjalnego
potwierdzenia.

Członkowie Komisji w głosowaniu – stosunkiem głosów: 6 – za, przy 3 głosach
przeciwnych i wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
likwidacji Publicznego Gimnazjum Nr 2 Radny A. Pałka stwierdził, że na jednym ze
z Oddziałami Integracyjnymi i Sporto- spotkań zasugerował przeniesienie PSP Nr 4
wymi im. Ryszarda Kaczorowskiego
do PG Nr 2. W efekcie szkoła byłaby odpow Ostrowcu Świętokrzyskiego, ul. Pol- wiednio dociążona i doposażona, byłby lepna 56 (projekt uchwały w załączeniu).
szy dojazd do niej. Radny stwierdził, że
szkoda, że ta propozycja nie została wzięta
pod uwagę.
Radny M. Łata poinformował, że trwa nabór
do szkół podstawowych. Jednym z pierw-
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szych pytań, jakie zadają rodzice, dotyczy
czy szkoła podstawowa będzie razem z gimnazjum. I jeśli słyszą odpowiedź, że tak, to
rezygnują z zapisania dziecka do tej szkoły.
Wiceprezydent Miasta - M. Dębniak wyjaśniła, że rzeczywiście, w tej sytuacji łączenia
podstawówki i gimnazjum jest duży opór
rodziców. Publiczne Gimnazjum Nr 3 w najlepszych latach liczyło blisko 1000 uczniów,
teraz po połączeniu uczniów będzie ok. 600.
Jeśli chodzi o PSP Nr 4, rodzice są zadowoleni, bo cała szkoła przechodzi do innego
budynku, bez łączenia z inną placówką.
Radny A. Pietruszka poinformował, że rodzice dzieci z PSP Nr 4 nie są zaintersowani połączeniem szkoły z gimnazjum. Takie
jest też stanowisko Rady Rodziców.
Radny A. Pałka stwierdził, że w PG Nr 2 są
dwa budynki i jego zdaniem nic by się nie
stało, jeśli szkoły były połączone.
Radny M. Łata stwierdził, że dawniej klasy
młodsze uczyły się w nowym skrzydle,
a starsze – w starym budynku. Pewnie i tak
będzie z PSP Nr 4 w nowej siedzibie.
Wiceprezydent Miasta - M. Dębniak stwierdziła, że PSP Nr 4 będzie bardzo fajną szkołą, bo będzie tam możliwość stworzenia
świetnych warunków dla 6-latków właśnie
w tym nowym skrzydle.
Radny A. Pałka stwierdził, że w PSP Nr 2
nie był wydzielony odrębny pawilon dla
młodszych dzieci. Po prostu dzieci uczyły
się na różnych piętrach.

8)

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
Ostrowiec Świętokrzyski (projekt uchwały w załączeniu).

Członkowie komisji w głosowaniu – stosunkiem głosów: 7 – za, przy 2 głosach przeciwnych i braku wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Wiceprezydent Miasta - M. Dębniak
informując, że nowelizacja tej uchwały ma
za zadanie zachęcenie nauczycieli do dobrowolnego odejścia na emeryturę. W projekcie
uchwały proponuje się skreślenie zapisu
dotyczącego 1% planowanego rocznego
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funduszu wynagrodzeń osobowych, co daje
większe możliwości w kwestii wypłat nagród. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe oświaty.
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – J. Malinowski wyjaśnił, że radni
otrzymali nowy, poprawiony projekt uchwały w tej sprawie. Poprzednia wersja uchwały
zawierała drobne błędy w nagłówku i błędny
numer uchwały w § 1.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek
zapytała, co pozostaje, jeśli w projekcie uchwały skreśla się pewne zapisy?
Wiceprezydent Miasta - M. Dębniak wyjaśniła, że będzie obowiązywał zapis ustawowy. W przeszłości możliwości w tym zakresie były ograniczane, teraz ten zapis będzie
usunięty.
Radny A. Pałka zapytał, czy skreślenie tego
zapisu spowoduje uwolnienie środków na
odprawy?
Wiceprezydent Miasta - M. Dębniak wyjaśniła, że tak, natomiast może tych środków
zabraknąć. Ponadto nie wiadomo, jaka sytuacja będzie z budynkami, nie wiadomo,
gdzie pójdą dzieci, jeśli do stowarzyszeń,
to gmina przekaże tam subwencję. Może się
po prostu okazać, że środki w tym roku będą niewystarczające, a będzie ich więcej
w roku przyszłym. Problem polega na tym,
że nauczyciele nie chcą przechodzić na emeryturę.

9)

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (projekt uchwały w załączeniu)

Członkowie Komisji w głosowaniu – stosunkiem głosów: 9 – za, przy braku głosów
przeciwnych i wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Uzasadnienie do pakietu uchwał dotyczących zmiany statutu, okręgów wyborczych
i obwodów głosowania przedstawiła Wiceprezydent M.Dębniak informując, że zmiany
spowodowane są pojawieniem się nowej ulicy - Szmaragdowej, co skutkuje koniecznością aktualizacji załącznika nr 2 do statutu,
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dopisaniem jej do okręgu wyborczego oraz
do obwodu głosowania.

10)

11)

12)

13)

14)

zmieniająca podział miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego na okręgi wyborcze
w wyborach do Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego (projekt uchwały
w załączeniu).
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na
stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (projekt uchwały w załączeniu).
utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (projekt uchwały
w załączeniu).
przyjęcia „Planu pracy Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2015 rok”
(projekt uchwały w załączeniu).
zmiany uchwały w sprawie ustalenia
stawek dotacji przedmiotowych dla
gminnego zakładu budżetowego – Zakładu Budżetowego – Zakładu Usług

Członkowie Komisji w głosowaniu – stosunkiem głosów: 9 – za, przy braku głosów
przeciwnych i wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Członkowie Komisji w głosowaniu – stosunkiem głosów: 9 – za, przy braku głosów
przeciwnych i wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Członkowie Komisji w głosowaniu – stosunkiem głosów: 9 – za, przy braku głosów
przeciwnych i wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Członkowie Komisji w głosowaniu – stosunkiem głosów: 9 – za, przy braku głosów
przeciwnych i wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Członkowie Komisji w głosowaniu – stosunkiem głosów: 9 – za, przy braku głosów
przeciwnych i wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta – E. Pichór informując
że na koniec roku Zakład Usług Miejskich
ma sporo zobowiązań w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Dla ratowania płynności
Zakładu, ta dopłata zostaje zwiększona do
0,68 zł/m2. Zakład przedstawił plan remontów na rok bieżący.
Radny A. Pałka zapytał, czy gmina będzie
do tego dokładać?
Skarbnik E.Pichór wyjaśniła, że ta propozycja zmiany stawki mieści się w kwocie pierwotnie zaplanowanej w budżecie. Zakład
Usług Miejskich nie otrzymał jeszcze dotacji, bo nie rozpoczęły się prace remontowe
elewacji i balkonów. Ta zmiana stawki poprawi płynność finansową zakładu. Zobowiązania wobec ZUM są bardzo duże, lokatorzy mają nawyk nie płacenia czynszu.
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Całkowite rozwiązanie problemu Zakładu
jest bardzo skomplikowane, ponieważ trudno jest nakłonić lokatorów do spłaty zadłużenia. A działania, które są podejmowane na
mocy ustawy, nie przynoszą często skutku.
Poza tym należałoby mieć świadomość, że
gmina nie „daje” mieszkań, przyznaje je
„chwilowo” ludziom mniej zamożnym.
Ponadto gmina płaci odszkodowania na
rzecz spółdzielni.
Radny A. Pałka zapytał, czy ta kwota odszkodowań jest ustalana w drodze negocjacji?
Skarbnik E. Pichór wyjaśniła, że jest to
kwota należności lokatora wobec spółdzielni wynikająca z ewidencji księgowej.
Przewodnicząca Rady Miasta - Irena Renduda – Dudek wyjaśniła, że spółdzielnia nie
upomina się o całą należność, podczas gdy
jej należności u lokatorów są dużo większe.
Skarbnik E. Pichór stwierdziła, że rynek
mieszkaniowy w Ostrowcu jest jaki jest,
gdyby gmina budowała mieszkania, to szybko zostałyby zasiedlone, spółdzielnie miałyby puste mieszkania, a spółdzielcy by je
utrzymywali. Jest to problem bardzo złożony.
Radny A.Pałka zapytał, co się dzieje, gdy
gmina nie ma środków na wypłatę odszkodowania?
Skarbnik E.Pichór wyjaśniła, że jeśli spółdzielnia ma wyrok i zasądzoną kwotę, to jest
określony czas na załatwienie sprawy. Jeśli
gmina nie wywiąże się z zobowiązań, to komornik ma prawo zająć konto gminy. Spółdzielnie z tego nie korzystają, ale taki instrument istnieje.

15)

Członkowie Komisji w głosowaniu – stosunkiem głosów: 8 – za, przy braku głosów
przeciwnych i wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
zm. uchwałę w sprawie uchwalenia bud- Członkowie Komisji w głosowaniu – stożetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na sunkiem głosów: 8 – za, przy braku głosów
2015 r. (projekt uchwały w załączeniu). przeciwnych i wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
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zm. uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na lata 2015 – 2023 (projekt uchwały w załączeniu).
Sprawy różne (cd.):

Członkowie Komisji w głosowaniu – stosunkiem głosów: 8 – za, przy braku głosów
przeciwnych i wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.

Plan pracy Komisji Budżetu na 2015 rok Członkowie Komisji w głosowaniu – stosunkiem głosów: 8 – za, przy braku głosów
przeciwnych i wstrzymujących się – przyjęli
plan pracy Komisji Budżetu na 2015 rok
(w załączeniu do protokołu).

Posiedzenie komisji trwało do godz. 16.40.
Protokołowała:
Marta Kamińska

Przewodniczył:
Przewodniczący Komisji Budżetu
Włodzimierz Stec

