Protokół Nr 35/2016
z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w dniu 17 sierpnia 2016 r.
Obrady Komisji otworzył Przewodniczący Komisji – Wł. Stec stwierdzając
quorum na podstawie listy obecności (lista obecności w załączeniu).
Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 14.30.
Członkowie Komisji Budżetu obradowali według zaproponowanego porządku obrad
(w załączeniu):
Lp.

Sprawa

Wniosek / Stanowisko / Informacja
(Wynik głosowania)

1.

Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

1)

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na 2016 r. (projekt uchwały w załączeniu).

Kierownik Referatu ds. Planowania i Kontroli
Budżetu Wydziału Finansowego Urzędu Miasta – S. Kijak zwrócił się do radnych o naniesienie autopoprawki do projektu uchwały w załączniku nr 2 (str. 11), w poz. 3 – dz. 900
rozdz. 90002 „System gospodarki odpadami
komunalnymi” jest wpisane „2013-2016”,
a powinno być „2013-2019”.
Wiceprezydent Miasta - M. Dębniak poinformowała, że radni otrzymali nowe uzasadnienie do projektu uchwały, gdzie jest mowa
o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz zbiórce przeterminowanych leków. Tytułem wyjaśnienia Wiceprezydent M. Dębniak poinformowała, że
z końcem czerwca br. wygasła umowa na odbiór odpadów, w związku z czym został ogłoszony nowy przetarg. Został on unieważniony
ponieważ kwoty zaproponowane w ofertach
przewyższały środki zabezpieczone w budżecie. Kolejna procedura przetargowa dotyczyła
zabezpieczenia usług w tym zakresie na dwa
miesiące (lipiec i sierpień br.). Oferta, jaką
złożyła firma Remondis, opiewała na kwotę
939.600 zł.
Przewodnicząca RM - I. Renduda – Dudek
stwierdziła, że zdejmowane są środki z dróg,
w związku z tym przewodnicząca poprosiła
o informację, która z ulic nie będzie remontowana.
Kierownik Referatu ds. Planowania i Kontroli
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Budżetu Wydziału Finansowego Urzędu Miasta – S. Kijak wyjaśnił, że środki są „zdejmowane” z ogólnego paragrafu na remonty, tam
po prostu było sporo zgromadzonych funduszy.
Wiceprezydent Miasta - M. Dębniak poinformowała, że nie zmieni się nic w stosunku do
planu przyjętego na 2016 r.
Radny A. Pałka zapytał, czy nie można by
odpadów odbierać we własnym zakresie, co
można było wykorzystać jako kartę przetargową w kolejnych postępowaniach.
Odpowiadając na to pytanie Wiceprezydent
M. Dębniak wyjaśniła, że nie bardzo wyobraża sobie takie rozwiązanie. Przygotowanie
spółki „Janik” do odbioru odpadów potrwałoby ok. roku, ponieważ należałoby zakupić
sprzęt, pojemniki, zorganizować Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
– tego nie da się załatwić z dnia na dzień.
W grę wchodzi również kwestia kar umownych – jaki trzeba by mieć odzysk, aby gmina
ich nie płaciła. Trzeba byłoby się do tego
przygotować logistycznie. Wiceprezydent
oceniła, że przygotowanie spółki potrwałoby
ok. roku. W tej chwili jest na to za późno, ale
może to być jakaś polityka na przyszłość.
Naczelnik Wydziału Środowiska – A. Sobolak stwierdziła, że jej zdaniem rok to założenie optymistyczne, bo w zasadzie trzeba organizować wszystko od nowa.
Radny M. Marzec wyraził obawę, że byłoby
to robione gorzej i drożej, dlatego nie do końca zgadza się ze zdaniem kolegi.
Radny J.Wrona stwierdził, że warto byłoby
zobaczyć, jaki model w tym zakresie funkcjonuje w Polsce, bo nie ma co dokonywać
zmian na tzw. żywym organizmie.
Wiceprezydent Miasta - M. Dębniak poinformowała, że kiedyś gmina była właścicielem
Zakładu Oczyszczania Miasta, potem ZOM
został sprzedany „Rethmannowi”, a obecnie
właścicielem jest „Remondis”. Miasta, które
są właścicielami takich zakładów, są w dobrej
sytuacji, bo nie muszą robić przetargów na
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odbiór odpadów. Natomiast w naszym przypadku trzeba by było wszystko organizować
od podstaw. A mieszkańcy na pewno chcieliby mieć pojemniki na odpady za darmo.
Radny J.Wrona zapytał, czy kwota 17.790 zł,
przeznaczona na system gospodarowania odpadami, jest zaplanowana na 3 lata?
Naczelnik A. Sobolak odpowiedziała, że tak,
w uzupełnieniu Kierownik Referatu ds. Planowania i Kontroli Budżetu Wydziału Finansowego – S. Kijak wyjaśnił, że gmina płaci
faktury co miesiąc, przy czym 8 faktur „Remondisu” jest z poprzedniej umowy.
Wiceprezydent Miasta - M. Dębniak wyjaśniła, że poprzednia umowa wprowadziła 2 miesięczny poślizg w płaceniu faktur, ze starej
umowy zostało jeszcze ich 8. Wiceprezydent
wyjaśniła, że gmina zapłaciła 19.717.176 zł
za odpady ogółem, co wynikało ze „starej”
umowy.
Radny J.Wrona zapytał, jaką liczbę mieszkańców przyjęto do przetargów?
Wiceprezydent Miasta - M. Dębniak wyjaśniła, że 3 lata temu było 69 tys. mieszkańców,
obecnie jest 56 tysięcy.
Radny J.Wrona stwierdził, że w przeliczeniu
na 1 mieszkańca koszt nie będzie niższy.
Wiceprezydent Miasta - M. Dębniak stwierdziła, że śmieci nie ubyło, nie ubyło też ludzi,
ale założenia do pierwszego przetargu z 2012
roku były oparte na danych statystycznych.
Obecnie cena będzie stała, wcześniejsza umowa przewidywała rewaloryzację.
Naczelnik A.Sobolak stwierdziła, że obecnie
oferent będzie musiał udowodnić konieczność
wzrostu opłaty.
Członkowie komisji w głosowaniu – 8 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i 2 głosach wstrzymujących się – pozytywnie
zaopiniowali w/w projekt uchwały.
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2)

zm. uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016 2023 (projekt uchwały w załączeniu).

Członkowie komisji w głosowaniu – 8 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i 2 głosach wstrzymujących się – pozytywnie
zaopiniowali w/w projekt uchwały.

Posiedzenie Komisji Budżetu zakończyło się o godz. 15.00.
Protokołowała:

Przewodniczył:
Przewodniczący Komisji Budżetu

Marta Kamińska
Włodzimierz Stec

4

