Protokół Nr 4/2011
z posiedzenia Komisji Samorządowej Rady Miasta Ostrowca Św.
w dniu 21 stycznia 2011 r. godz. 14.00 – 15.45.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji - Zbigniew Moskalewicz.
1. Lista obecności – w załączeniu.
2. Sprawy wynikające z porządku obrad:
Lp.

Sprawa

Wniosek/Stanowisko/Informacja
(wynik głosowania)

Porządek posiedzenia:

I.

Opiniowanie projektów uchwał na
sesję RM w dniu 25 stycznia 2011
r. w sprawie:
- przyjęcia planu pracy Rady Miasta Przewodniczący Komisji przedstawił projekt
na 2011 rok.
uchwały i poinformował, Ŝe tego typu uchwała
jest podejmowana corocznie przez Radę
Miasta.
Radny D. Kaszuba zadał pytanie odnośnie
planu pracy Komisji Samorządowej, dotyczące
spotkania
z
Radami
Osiedlowymi
i przekazania materiałów z poprzedniej
kadencji.
Przewodniczący Komisji Z. Moskalewicz
poinformował, Ŝe przeprowadzone zostaną
spotkania z Radami Osiedlowymi.
Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowali projekt uchwały w sprawie
przyjęcia planu pracy Rady Miasta na 2011
rok
(projekt
uchwały
w
załączeniu
do protokołu).

- zatwierdzenia planu kontroli Przewodniczący Komisji poinformował, Ŝe
i preliminarza wydatków Komisji podobnie jak plan pracy Rady Miasta , plan
Rewizyjnej Rady Miasta
kontroli i preliminarza wydatków Rady Miasta
jest corocznie przyjmowany przez Radę
Miasta.
Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowali projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia
planu
kontroli
i preliminarza wydatków Komisji Rewizyjnej
Rady
Miasta
(projekt
uchwały
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w załączeniu do protokołu).
nadania
wewnętrznej

II.

nazwy

drodze Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowali projekt uchwały w sprawie
nadania nazwy drodze wewnętrznej (projekt
uchwały w załączeniu do protokołu).

Sprawy róŜne.
- przyjęcie planu pracy Komisji Przewodniczący Komisji – Z. Moskalewicz
Samorządowej na 2011 rok. (Plan przedstawił
proponowany
Plan
Pracy
pracy w załączeniu do protokołu)
na 2011 rok. Zastępca Przewodniczącego – B.
Cudzik zaproponowała zajęcie się sytuacją
Ŝłobka na os. Ogrody. Przewodniczący
Komisji stwierdził, Ŝe podobny wniosek
wpłynął od radnego H. RoŜnowskiego i wobec
powyŜszego Komisja Samorządowa na swoich
posiedzeniach zajmie się tym tematem.
Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli
Plan Pracy Komisji Samorządowej na 2011
rok.
- Opiniowanie Planu Pracy StraŜy Obecny na posiedzeniu Komendant StraŜy
Miejskiej na 2011 rok. (Plan pracy Miejskiej, A. Kaniewski poinformował, Ŝe taki
plan pracy przestawiany jest corocznie.
w załączeniu do protokołu)
Na plan składają się przedsięwzięcia
wynikające z ustawy. Zadania wynikają
równieŜ z oczekiwań społecznych i własnych
zamierzeń. Obejmują one porządek publiczny
oraz działania profilaktyczne. Niektóre
zadania realizowane są przez cały rok, inne
wynikają z aktualnych potrzeb.
W roku 2011 StraŜ Miejską czeka
przeprowadzka do budynku dawnego MOMP,
zmieniony równieŜ zostanie regulamin
organizacyjny.
Komendant StraŜy Miejskiej poinformował,
Ŝe w ostatnim czasie ilość interwencji w sferze
porządku publicznego zmniejszyła się,
zdecydowanie zaś jest więcej interwencji
w sferze wykroczeń, obyczajności publicznej,
wychowania w trzeźwości. DuŜa część
wykroczeń
wykrywana
jest
dzięki
monitoringowi publicznemu – są to zazwyczaj
zakłócenia porządku publicznego, nietrzeźwi
kierowcy. Monitoring zmniejszył równieŜ
liczbę przestępstw, słuŜy teŜ do celów
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dochodzeniowych.
Przestępczość
spada,
jednak niektórych typów przestępstw nie da
się wyeliminować.
Radny D. Kaszuba spytał, czy w związku
z monitoringiem oraz planami rozbudowy
np. zainstalowania go w Parku Miejskim
Komendant widzi
potrzebę zwiększenia
liczby osób monitorujących.
Przewodniczący Komisji, Z. Moskalewicz
spytał, czy mogłyby być to osoby
niepełnosprawne.
Komendant A. Kaniewski odpowiedział, Ŝe
być moŜe będzie potrzeba zwiększenia liczby
osób monitorujących. Jeśli zaś chodzi o osoby
niepełnosprawne, barierą mogą się tu okazać
koszty. Komendant stwierdził, Ŝe naleŜałoby
równieŜ pomyśleć o mobilnym monitoringu,
opartym na sygnale radiowym.
Radny
Włodzimierz
Sajda
zapytał,
czy obecnie wszystkie kamery monitoringu
są czynne. Komendant A. Kaniewski
odpowiedział, Ŝe wszystkie są czynne, choć
czasami zdarzają się awarie. KaŜda kamera
jest obecnie czynna i włączona w system.
Przewodniczący Komisji – Z. Moskalewicz
zadał
pytanie
odnośnie
prewencji
antynikotynowej oraz kontroli sklepów
i kiosków, które znajdują się blisko szkół.
Komendant A. Kaniewski stwierdził, Ŝe udało
się wykryć kilka przypadków sprzedawania
artykułów nikotynowych nieletnim oraz
sprzedawania
„na
sztuki”.
Corocznie
przeprowadzana
jest
równieŜ
akcja
„STOP 18”, polegająca na dotarciu
do
wszystkich
punktów
handlowych
wraz z informacją. Głównym problemem, jeśli
chodzi o nikotynizm młodzieŜy jest palenie nie
na terenie szkoły, ale w klatkach pobliskich
bloków.
Radna E. Helicka stwierdziła, Ŝe jeśli chodzi
o PDM przy ul. Sienkiewicza, problemem jest
to, Ŝe chłopcy palą papierosy za sklepem. Jeśli
zaś chodzi o Publiczne Gimnazjum nr 1,
młodzieŜ pali papierosy przy ul. Reymonta.
Radna poprosiła o interwencję StraŜy
Miejskiej w tej sprawie.
Przewodniczący Komisji Z. Moskalewicz
stwierdził, Ŝe w miarę posiadanych środków
finansowych, naleŜałoby się zastanowić nad
kupnem 2 kamer mobilnych.
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Wiceprzewodnicząca RM – B. Buszkiewicz
stwierdziła, Ŝe monitoring przydałby się nie
tylko w centrum miasta, ale równieŜ
w dzielnicach takich jak Denków czy
Częstocice.
Radny D. Kaszuba spytał, czy moŜliwy jest
powrót StraŜy Miejskiej do gimnazjów oraz
czy zgodnie z obowiązującym prawem
moŜliwe jest karanie nieletnich za palenie.
Komendant A. Kaniewski poinformował,
Ŝe w szkołach, w których byli straŜnicy
z roku na rok było coraz mniej interwencji.
Dlatego teŜ po rozmowach z dyrektorami
szkół zadecydowano, Ŝe straŜnicy nie będą
dyŜurować w szkołach, jeśli jednak będzie
taka potrzeba wrócą do szkół. Obecnie
praktykowane są patrole międzyszkolne, jak
równieŜ StraŜ Miejska pełni dyŜury przy
odbywających się imprezach na terenie
gimnazjów. Jeśli zaś chodzi o karanie
nieletnich za palenie, jest ono moŜliwe
po ukończeniu 17 lat. Jest jednak tu problem
ze ściągalnością mandatu, gdyŜ zajmuje się
tym Urząd Skarbowy, natomiast rejestracji
w Urzędzie Skarbowym podlega osoba, która
ukończyła 18 lat.
Radny D. Kaszuba stwierdził, Ŝe trudno się
zgodzić z tym, Ŝe StraŜ Miejska wycofała się
gimnazjów po rozmowach z ich dyrektorami.
Funkcja StraŜy Miejskiej w szkołach była
bardzo
znacząca.
Przykładem
tego,
Ŝe straŜnicy są potrzebni w ostrowieckich
szkołach jest samosąd, o którym ostatnio było
głośno w ostrowieckich mediach. MłodzieŜ
czuje się bezkarna. Sytuację mogłyby
załagodzić patrole.
Radny H. RoŜnowski spytał, czy zdaniem
Komendanta przeprowadzka do budynku
dawnego MOMP nie wpłynie na efektywność
działań i czy w drugiej części miasta nie
powinien znaleźć się posterunek StraŜy
Miejskiej.
Komendant A. Kaniewski poinformował,
Ŝe planowane jest pozostawienie posterunku
na terenie Urzędu Miasta. Jeśli zaś chodzi
o peryferyjne połoŜenie budynku MOMP.
To StraŜ Miejska będzie utrzymywać partole
zmotoryzowane.
Radny S. Choinka poprosił Komendanta
A. Kaniewskiego o podanie statystyki
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dotyczącej ilości interwencji w szkołach
w centrum oraz na peryferiach miasta.
Komendant odpowiedział, Ŝe ilość takich
interwencji w szkołach znajdujących się
w peryferyjnych jest podobna, jak w szkołach
w centrum miasta. Generalnie we wszystkich
ostrowieckich szkołach jest bezpiecznie.
Wiceprzewodniczący RM
W.
Kacuga
poinformował, iŜ straŜnik miejski nie chciał
przyjąć zgłoszenia o ubytku w nawierzchni
drogi.
Komendant A. Kaniewski stwierdził, Ŝe takie
zgłoszenie powinno zostać przyjęte, gdyŜ taki
uszczerbek
powinno
się
zabezpieczyć
i poprosił o informację, kiedy taka sytuacja
będzie miała miejsce. Komendant uzupełnił,
Ŝe do StraŜy Miejskiej równieŜ naleŜy
kierować prośby o interwencje z zakresu:
ulicznego,
zwierząt,
dróg.
oświetlenia
W przypadku, który przytoczył Pan W.
Kacuga straŜnik wykazał się niekompetencją.
Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowali Plan Pracy StraŜy Miejskiej na
2011 rok.

Pismo
Stowarzyszenia
Ostrowieckich Handlowców w
sprawie warunków handlu na
Targowisku Miejskim.

Przewodniczący Komisji, Z. Moskalewicz
poprosił zebranych o merytoryczna dyskusję.
Poinformował,
Ŝe
spotkania
Komisji
Samorządowej z dyrektorem Targowiska,
J.
Wackerem
oraz
Stowarzyszeniem
Ostrowieckich Handlowców odbędą się
jeszcze kilkakrotnie.
Prezes SOH, A. Sołtyka spytał Komendanta
A.
Kaniewskiego
o
efekty kontroli
na ostrowieckim Targowisku.
Komendant
A.
Kaniewski
stwierdził,
Ŝe kontrole na Targowisku Miejskim
przeprowadzane są cyklicznie w dni targowe
tj. w czwartki, soboty i niedziele. Kontrole
te przeprowadzane są pod katem handlujących
nie posiadających zezwoleń na prowadzenie
działalności
gospodarczej.
Statystycznie
na 40 osób kontrolowanych kilka lub
kilkanaście osób nie posiada wpisu
do ewidencji działalności gospodarczej. Jest to
wykroczenie, w związku z tym osoby takie
otrzymują mandaty. Jeśli zaś chodzi
o pochodzenie towaru, StraŜ Miejska nie
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posiada kompetencji do kontroli rachunków
ani pochodzenia towaru. Z kaŜdej kontroli
spisywany jest protokół, przy kolejnym
wykroczeniu kary nakładane na osoby bez
zezwolenia będą wyŜsze.
Prezes SOH, A. Sołtyka poinformował,
Ŝe
zgodnie
z
pismem
Urzędu
Kontroli
Skarbowej
w
Kielcach,
8 przeprowadzonych kontroli wykazało
181 nieprawidłowości. 82 osobom zostały
nałoŜone mandaty na ogólną sumę 43 tys. zł.
Zdaniem A. Sołtyki problemem jest to,
Ŝe osoba, która otrzyma mandat moŜe dalej
sprzedawać.
Zgodnie
z
regulaminem
Targowisk osoba taka powinna być usunięta
z terenu Targowiska.
Dyrektor Targowisk, J. Wacker odpowiedział,
Ŝe takich osób nie ma kto usunąć.
Prezes SOH, A Sołtyka poinformował, Ŝe na
innych targowiskach po otrzymaniu mandatu
handlujący bez zezwolenie muszą opuścić plac
targowy, w innym przypadku ich towar zostaje
skonfiskowany, ewentualnie otrzymują drugi
mandat.
Przewodniczący Komisji, Z. Moskalewicz
spytał Dyrektora Targowisk, J. Wackera
o
wyniki
kontroli
innych
instytucji
zewnętrznych na Targowisku Miejskim.
Dyrektor
J.
Wacker
odpowiedział,
Ŝe Targowiska Miejskie nie są informowane
o przeprowadzanych kontrolach instytucji
zewnętrznych.
Członkowie Komisji sformułowali wniosek
o zwrócenie się do instytucji zewnętrznych
kontrolujących
Targowiska
Miejskie
o podanie wyników przeprowadzonych tam
kontroli. (wniosek w załączeniu do protokołu).
Obecna na posiedzeniu Komisji Pani
Małgorzata Oleś stwierdziła, Ŝe obecnie ludzie
kupują
częściej
od
handlujących
od
ostrowieckich
obcokrajowców
niŜ
przedsiębiorców. Zdaniem Pani M. Oleś
OŜarowie takich problemów nie ma.
A. Sołtyka dodał, Ŝe w OŜarowie straŜnik stał
przed
wejściem
na
Targowisko
i sprawdzał zezwolenia. W Ostrowcu Św.
naleŜy się tez zastanowić, czy chodzi
o tańszy towar czy legalną pracę dla ludzi.
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Dyrektor Targowisk Miejskich, J. Wacker
stwierdził, Ŝe 1 – 2 osoby na kontrolowanych
30 osób nie posiada zezwoleń .
Przewodniczący Komisji Z. Moskalewicz
poprosił
Prezesa
SOH,
A.
Sołtykę
o przedstawienie na piśmie swoich postulatów.
Do przedstawionych propozycji mogliby się
odnieść radni i prezydent. NaleŜy spojrzeć teŜ
od strony biednych osób, którzy zaopatrują się
u obcokrajowców.
Radny
Wł.
Sajda
stwierdził,
Ŝe z problemem handlu na Targowisku
Miejskim radni borykają się juŜ drugą
kadencję.
Radny R. Binensztok zapytał
Prezesa SOH, A. Sołtykę, jakie ma propozycje
odnośnie zmian na Targowisku Miejskim.
A. Sołtyka przytoczył przykład Sandomierza,
gdzie problem udało się zminimalizować przez
wprowadzenie
rezerwacji.
Osoba
nie prowadząca działalności gospodarczej
nie moŜe mieć rezerwacji. Inkasent sprawdza,
kto posiada rezerwację. W przypadku, jeśli
osoba jej nie ma, płaci opłatę placową. Jeśli
nie ma zezwolenia na prowadzenie
działalności gospodarczej, płaci opłatę
targową, która trafia do Urzędu Gminy.
Jeśli zaś chodzi o Targowisko Miejskie
w Ostrowcu Św., zdaniem A. Sołtyki
naleŜałoby wprowadzić kasy fiskalne.
Dyskusja na ten temat prowadzona była
z radnymi poprzedniej kadencji. Na bilety
opłaty targowej corocznie z budŜetu Gminy
wydatkowana jest kwota 10 tys. zł. Zakup
4 kas fiskalnych to koszt 4 tys. zł.
Maksymalnie powinno być zatrudnionych
4 inkasentów. Zdaniem A. Sołtyki inkasentów
naleŜałoby włączyć w struktury Urzędu
Miasta. Zatrudnienie przez Urząd Miasta
inkasentów odciąŜyłoby Targowisko. MoŜna
równieŜ pomyśleć o ogłoszeniu przetargu na
pobór opłaty targowej. Inkasenci powinni
pobierać opłatę wjazdową. Zdaniem A. Sołtyki
obecna prowizja w wysokości 30%
dla inkasentów jest zbyt duŜym obciąŜeniem
dla
Targowiska.
NaleŜałoby
równieŜ
wprowadzić
opłatę
od
stanowiska,
pozwoliłoby to handlowcom rozwinąć swą
działalność.
Prezes SOH A. Sołtyka poinformował,
Ŝe w ubiegłym roku kończyły się umowy,
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nie zostały one jednak przedłuŜone. Na 5
miejsc, które zostały zwolnione w wyniku nie
przedłuŜonych
umów,
przetarg
został
ogłoszony jedynie na 3 miejsca.
Radna B. Buszkiewicz spytała, czy
Pan
A. Sołtyka był zainteresowany
przedłuŜeniem umowy i czy złoŜył stosowne
podanie. Pan A. Sołtyka odpowiedział, umowa
kończyła się w dniu 30.11.2011 roku, pismo
złoŜył w listopadzie. Podobnie obecnej na
spotkaniu Pani Agnieszce Buczek nie
przedłuŜono umowy.
Dyrektor J. Wacker odpowiedział, Ŝe do
Targowisk Miejskich nie wpłynęło Ŝadne
pismo od Pana Andrzeja Sołtyki w sprawie
przedłuŜenia umowy. Jeśli zaś chodzi
o Panią Agnieszkę Buczek, zgodnie z
poprzednią umową zajmowała 5 miejsc
targowych. W ciągu ostatniego roku zawiesiła
jednak działalność, a następnie ją zamknęła,
nie powiadamiając o tym Targowisk
Miejskich. W związku z powyŜszym Pani
Agnieszka Buczek musiałaby ponownie stanąć
do przetargu o miejsca targowe, gdyŜ jako
osoba nie prowadząca działalności była
traktowana jako nowa.
Pan A. Sołtyka zapytał, czy osoby zstępne
mogą prowadzić handel na miejscu
wynajmowanym przez inną osobę. Dyrektor J.
Wacker odpowiedział, Ŝe handel mogą
prowadzić
tylko
mąŜ,
Ŝona
i dzieci.
Pan A. Sołtyka stwierdził, Ŝe miejsce
wcześniej przez niego zajmowane nie ukazało
się w Ŝadnym ogłoszeniu o przetargu. Zostały
one oddane w najem w sposób bezprzetargowy.
Dyrektor Targowisk Miejskich, J. Wacker
wyjaśnił, Ŝe zgodnie z regulaminem
stanowiska na Targowisku Miejskim zbywane
są w drodze przetargu. Jeśli jednak jest tylko 1
chętny na dane miejsce nie ma przetargu i cena
wynosi 60 zł / m2.
Radny Włodzimierz Sajda spytał czy
informacja o przetargu na miejsca, które
poprzednio dzierŜawiła Pani Agnieszka
Buczek ukazała się na tablicy ogłoszeń.
P. J. Wacker poinformował, Ŝe informacja taka
ukazała się na stronie internetowej oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
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Przewodniczący Komisji, Z. Moskalewicz
zaproponował złoŜenie skargi przez Panią A.
Buczek do Rady Miasta, wtedy Komisja
Rewizyjna będzie mogła sprawdzić zaistniałą
sytuację.
Radny S. Choinka spytał Panią Agnieszkę
Buczek, kto sprzedawał na dzierŜawionych
przez gdy on a nie prowadziła działalności
gospodarczej.
Pani Agnieszka Buczek poinformowała, Ŝe na
dzierŜawionych
przez
nią
miejscach
sprzedawał jej konkubent.
Radny S. Choinka zauwaŜył, Ŝe nie powinien
od
sprzedawać,
gdyŜ
zgodnie
z prawem konkubent nie jest rodziną.
Prezes SOH, A. Sołtyka stwierdził, Ŝe w
regulaminie przetargu widnieją nieprecyzyjne
informacje np. na temat wielkości stanowiska
(ok. 10 m2) czy wysokości podatku (22%
podczas gdy od roku 2011 obowiązuje stawka
podatkowa 23%).
Dyrektor Targowisk Miejskich, J. Wacker
wyjaśnił, Ŝe odnośnie wielkości stoiska, opłata
za wynajem nie jest pobierana od powierzchni
tylko od ilości stanowisk.
Prezes SOH, A. Sołtyka spytał, dlaczego
kaucja za boksy handlowe nie jest pobierana
od wszystkich handlujących. Radny Wojciech
Lesiak spytał, czy kaucja taka jest zgodnie z
regulaminem
Targowisk
Miejskich
obligatoryjna dla wszystkich.
Prezes SOH odpowiedział, Ŝe kaucję taką
płacą osoby, które rozpoczynają handel na
targowisku oraz te, które stale zalegają z
płatnościami za wynajmowane stoiska. Z
powyŜszej kaucji pobierane są wtedy wszelkie
zaległości.
Radny H. RoŜnowski stwierdził, Ŝe podczas
opracowywania
regulaminu
Targowisk
Miejskich w 2007 roku byli obecni
przedstawiciele
przedsiębiorców
prowadzących handel na Targowisku.
Prezes SOH odpowiedział, Ŝe podczas
dyskusji nad nowym regulaminem, która
odbyła
się
na
posiedzeniu
Komisji
Samorządowej w 2007 roku, obecny na niej
Dyrektor Targowisk Miejskich stwierdził, Ŝe
nie
zamierza
uwzględniać
postulatów
przedsiębiorców. Jedynie część zgłoszonych
przez ostrowieckich handlowców postulatów
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została uwzględniona w nowym regulaminie.
Przewodniczący Komisji poprosił Prezesa
SOH o przedstawienie swych wniosków na
piśmie i zaproponował posiedzenie Komisji
Samorządowej w sprawie Targowiska w lutym
2011 roku.
- Pismo Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Ostrowieckiej w sprawie
wykonania przez Pana Tadeusza
Kurka
portretów
wybitnych
osobowości
związanych
z
Ostrowcem
Świętokrzyskim
w cyklu „Jesteśmy z nich dumni”.
(pismo w załączeniu do protokołu)

Przewodniczący Komisji, Z. Moskalewicz
zaproponował
skierowanie
na
ręce
Przewodniczącego TPZO, Zbigniewa Pękali
pismo z zapytaniem o koszty związane
z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta, Pani
Barbara Buszkiewicz stwierdziła, Ŝe w piśmie
brak jest opisu, w jaki sposób zostaną wybrane
osoby wybitne. Brak jest tu równieŜ
propozycji
składu
kapituły.
Radny
Włodzimierz Sajda stwierdził, Ŝe nie ma
równieŜ informacji, gdzie ten cykl zostanie
wywieszony.
Radny Ryszard Binensztok stwierdził, Ŝe
przedmiotowe pismo celem zaopiniowania
naleŜałoby skierować do Komisji BudŜetu
RM.
Wiceprzewodniczący RM, Waldemar Kacuga
stwierdził, Ŝe skoro ten wniosek ma trafić na
Komisję BudŜetu, Towarzystwo Przyjaciół
Ziemi Ostrowieckiej powinno określić koszty.
Członkowie Komisji sformułowali wniosek
w sprawie zwrócenia się z pismem
do Przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Ostrowieckiej o przedstawienie
kosztorysu przedmiotowego przedsięwzięcia.
(wniosek w załączeniu do protokołu)

Na tym posiedzenie zakończono.
Odrębne głosy do protokołu: nie zgłoszono.
Termin następnego posiedzenia: luty 2011 r.
Protokołowała:
mgr Anna Krakowiak

Przewodniczył:
Przewodniczący Komisji Samorządowej RM
Zbigniew Moskalewicz
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