Protokół Nr 6/2011
z posiedzenia Komisji Samorządowej Rady Miasta Ostrowca Św.
w dniu 3 marca 2011 r. godz. 14.00 – 14.50.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji - Zbigniew Moskalewicz
1) Lista obecności – w załączeniu.
2) Sprawy wynikające z porządku obrad:
I. Opiniowanie projektów uchwał na Sesję Rady Miasta w dniu 7 marca 2011 roku
w sprawach:
1) zm. uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski
Przewodniczący
Komisji,
Zbigniew
Moskalewicz
poinformował,
Ŝe
kwota,
o którą zwiększony zostanie budŜet Programu wynika z niewykorzystanych na ten cel środków
z ubiegłego roku. Radna ElŜbieta Helicka stwierdziła, Ŝe Program doskonale spełnia swoje funkcje
od wielu lat.
Przewodniczący Komisji – Zbigniew Moskalewicz stwierdził, Ŝe naleŜałoby zrobić ewaluację tego
Programu.
Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski (w załączeniu do protokołu)
2) oddalenia protestów wyborczych dotyczących wyborów do Rady Osiedla „Piaski –
Henryków”
Przewodniczący Komisji, Zbigniew Moskalewicz stwierdził, Ŝe uchwała jest konsekwencją
podjęcia przez Komisję w trakcie poprzedniego posiedzenia decyzji o oddaleniu protestów
wyborczych.
Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie oddalenia
protestów wyborczych dotyczących wyborów do Rady Osiedla „Piaski – Henryków” (w załączeniu
do protokołu)
3) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich
korzystanie
Obecny na posiedzeniu Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej – Jan Maj poinformował, Ŝe
powyŜsza uchwała ma na celu dostosowanie się ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która
weszła w Ŝycie z dniem 1 marca 2011 roku. Opłata za zatrzymanie się na przystanku będzie
wynosić 5 groszy, wcześniej wynosiła ona 5,06 grosza. Strata z tego tytułu wynosić będzie
15.843 zł. Jeśli chodzi o te przepisy, nie obowiązuje vacatio legis. Uchwała uprawomocni się
po 14 dniach od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego,
jednak obowiązywać musi, zgodnie z ustawą od 1 marca. Do czasu uprawomocnienia się uchwały
nie będzie moŜna pobierać opłat. Naczelnik J. Maj poinformował, Ŝe ustawa wprowadza
teŜ obowiązek udostępniania przystanków wszystkim przewoźnikom. Nie ma moŜliwości
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róŜnicowania opłat za korzystanie przystanków dla róŜnych przewoźników. Ponadto nowa ustawa
wprowadza finansowanie nierentownych kursów, co juŜ wcześniej praktykowane było przez Gminę
zgodnie z prawem europejskim.
Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie (w załączeniu
do protokołu)
II. Sprawy róŜne:
1) pismo Polskiego Czerwonego KrzyŜa – Zarządu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
w sprawie przyznania bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej dla
krwiodawców posiadających odznakę ZasłuŜony Honorowy Dawca Krwi Iº
Przewodniczący Komisji, Zbigniew Moskalewicz stwierdził, Ŝe kilka lat temu zostały
wprowadzone ulgowe bilety dla krwiodawców wysokości 0,50 zł dla osób które oddały 25 litrów
krwi. Przewodniczący Komisji stwierdził, Ŝe naleŜałoby się zwrócić do PCK
o uzupełnienie pisma o podanie liczby osób, które objęte by były taką ulgą oraz sprecyzowanie,
czy obowiązywałoby to tylko dla mieszkańców Ostrowca.
Radny Wojciech Lesiak stwierdził, Ŝe naleŜałoby to rozszerzyć na mieszkańców całego powiatu.
Poinformował równieŜ, Ŝe będąc Honorowym Dawcą Krwi wie, Ŝe osobom oddającym krew szpital
zwraca pieniądze za bilety i dlatego moŜna by było wprowadzić choćby symboliczną opłatę.
Stwierdził równieŜ , Ŝe obecnie 18 l krwi to trochę za mało na bezpłatne przejazdy, gdyŜ obecnie
krew moŜna oddawać co 8 tygodni, wcześniej moŜna było to robić dwa razy w roku.
Członkowie Komisji Samorządowej jednogłośnie przyjęli wniosek w sprawie skierowania zapytania
do PCK w sprawie określenia, czy ulga taka obowiązywałaby tylko dla mieszkańców Ostrowca
i podania liczby takich osób. (wniosek w załączeniu do protokołu)
Przewodniczący Komisji, Zbigniew Moskalewicz poinformował, Ŝe na ostatnią interpelację
w sprawie wprowadzenie ustawowo bezpłatnych przejazdów dla Honorowych Dawców Krwi,
otrzymał odpowiedź od posłów, Ŝe obecnie na ten temat toczy się dyskusja w komisjach. Była tam
równieŜ mowa o przyznaniu Krwiodawcom pobytów w sanatorium oraz dodatkowej opieki
lekarskiej.
Radny Włodzimierz Sajda poinformował, Ŝe w Warszawie obowiązują bezpłatne przejazdy
dla wszystkich Honorowych Dawców Krwi. Ze względu na to, Ŝe dawne przywileje
dla krwiodawców, takie jak: darmowe przejazdy, leki oraz paczki ze słodyczami te juŜ nie
przysługują, naleŜałoby wprowadzić darmowe przejazdy w naszym powiecie
Przewodniczący Komisji, Zbigniew Moskalewicz stwierdził, Ŝe naleŜałoby się równieŜ zastanowić
nad kosztami wprowadzenia biletów.
Członkowie Komisji Samorządowej jednogłośnie przyjęli wniosek w sprawie skierowania zapytania
do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w sprawie oszacowania kosztów
wprowadzenia darmowych przejazdów dla Honorowych Dawców Krwi. (wniosek w załączeniu
do protokołu)
2) pismo Pani ............................ w sprawie bezpłatnego przejazdu lub wprowadzenia biletów
socjalnych w środkach komunikacji miejskiej dla osób, które ukończyły 70 rok Ŝycia.
Przewodniczący Komisji, Zbigniew Moskalewicz poinformował, Ŝe obecnie bezpłatne przejazdy
przysługują osobom, które ukończyły 70 rok Ŝycia.
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Radny Włodzimierz Sajda poinformował, Ŝe w dniu 13 marca 2007 roku złoŜył projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji
miejskiej i do tej pory nie otrzymał informacji w powyŜszej sprawie.
Przewodniczący Komisji zauwaŜył, Ŝe projekt ten został wycofany przez wnioskodawcę.
NaleŜałoby jednak skalkulować koszty wprowadzenia socjalnych biletów dla osób, które ukończyły
70 rok Ŝycia.
Członkowie Komisji Samorządowej jednogłośnie przyjęli wniosek w sprawie skierowania zapytania
do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w sprawie oszacowania kosztów
wprowadzenia biletów socjalnych dla osób, które ukończyły 70 rok Ŝycia. (wniosek w załączeniu
do protokołu)
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Jan Maj poinformował, Ŝe zostały podjęte działania
w przedmiotowej kwestii. Skierowano równieŜ zapytania do gmin powiatu ostrowieckiego.
Naczelnik poinformował, Ŝe najprawdopodobniej kalkulacja będzie przygotowana na planowaną
sesję dotyczącą transportu publicznego.
Radny Wojciech Lesiak stwierdził, Ŝe konsekwencją wprowadzenia ulg mogłaby być podwyŜka cen
biletów. Radny Waldemar Kacuga stwierdził, Ŝe istnieje jednak kwestia osób bezrobotnych, nie
posiadających Ŝadnego źródła utrzymania.
Radny Henryk RoŜnowski poinformował, Ŝe członkowie Komisji BudŜetu na swoim posiedzeniu
postanowili rozpatrzyć to pismo przed sesją dotyczącą transportu publicznego. Stwierdził równieŜ,
Ŝe przy kalkulacji kosztów nie powinno się brać pod uwagę średniej ilości osób, tylko liczbę osób
faktycznie korzystających z komunikacji miejskiej. Między innymi dlatego w ostrowieckich
autobusach powinien być prowadzony pomiar elektroniczny.
3) Statut Rad Osiedlowych
Przewodniczący Komisji – Zbigniew Moskalewicz poinformował, Ŝe projekt statutu, którzy
otrzymali członkowie Komisji w porównaniu do obowiązującego statutu jest skrócony i jest
z niego wyodrębniona ordynacja wyborcza. Poinformował równieŜ o opinii radców prawnych
odnośnie statutu, z którą równieŜ zapoznają się członkowie Komisji.
Radny Henryk RoŜnowski poinformował, Ŝe zwrócili się do niego mieszkańcy ul. Targowej
w sprawie moŜliwości odłączenia tej ulicy od os. Gutwin i dołączenia jej do os. Pułanki bądź
os. Słonecznego. Prośbę tę argumentowali tym, Ŝe aby zagłosować w wyborach lub wziąć udział
w zebraniu Rady Osiedlowej muszą udać się do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10, która jest
oddalona o kilka kilometrów od ul. Targowej. Radny Henryk RoŜnowski spytał się o moŜliwość
zmiany przynaleŜności ul. Targowej.
Członkowie Komisji Samorządowej jednogłośnie przyjęli wniosek w sprawie uzyskania opinii
prawnej w sprawie moŜliwości zmiany obwodu głosowania i przynaleŜności dla Rady Osiedlowej
dla ul. Targowej. (wniosek w załączeniu do protokołu)
Na tym posiedzenie zakończono
Odrębne głosy do protokołu: nie zgłoszono.
Termin następnego posiedzenia: do ustalenia.
Protokołowała:
mgr Anna Krakowiak

Przewodniczył:
Przewodniczący Komisji Samorządowej RM
Zbigniew Moskalewicz
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