Protokół Nr 17/2011
z posiedzenia Komisji Samorządowej Rady Miasta Ostrowca Św.
w dniu 22 grudnia 2011 r. godz. 14.00
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 28
grudnia
2011 r. w sprawie:
-Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.

Przewodniczący Komisji Samorządowej
RM p. Z. Moskalewicz – przedstawił
uzasadnienie do projektu uchwały. Pan
Moskalewicz powiedział, Ŝe prowadzenie
działań
związanych
z
profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób
uzaleŜnionych od alkoholu naleŜy do zadań
własnych gminy. Działania Programu mają
charakter profilaktyczny i są adresowane
przede wszystkim do dzieci i młodzieŜy.
Mają równieŜ na celu pomoc osobom
uzaleŜnionym od alkoholu lub członkom ich
rodzin, a takŜe pomoc ofiarom i sprawcom
przemocy w rodzinie.
Członkowie Komisji Samorządowej RM
jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowali
projket uchwały w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie
Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.
(w załączeniu do protokołu).

- Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Obecny na posiedzeniu komisji Dyrektor
Rekreacji w Ostrowcu Święto- MOSiR p. M. Rokita powiedział,
krzyskim;
Ŝe uchwalenie nowego Statutu podyktowane
jest wejściem w Ŝycie nowej ustawy
o sporcie. Ponadto zaistniała konieczność
doprecyzowania przedmiotu działalności
jednostki.
Zachowane
jest
takŜe
upowaŜnienie Prezydenta Miasta do
ustalania wysokości cen i opłat za

ustalania wysokości cen i opłat za
korzystanie z gminnych obiektów będących
w dyspozycji MOSiR, co stworzy
moŜliwość korekty cen biletów w zaleŜności
od zmieniających się warunków.
Komisja Samorządowa RM pozytywnie,
jednogłośnie zaopiniowała projket uchwały
w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim. (w załączeniu do protokołu).
- zm. uchwałę w sprawie Statutu Obecny na posiedzeniu komisji Prezydent
Miejskiego
Ośrodka
Pomocy Miasta poinformował członków komisji,
Społecznej w Ostrowcu Święto- Ŝe dokonanie zmian w Statucie MOPS-u
krzyskim.
wynika z konieczności dostosowania go do
aktualnego
stanu
prawnego,
zadań
określonych w ustawie z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej. Prezydent powiedział, Ŝe
gminie dochodzi kolejne zadanie, za którym
niestety nie idą środki finansowe. Gmina
sama musi wygenerować finanse, co się
wiąŜe
z
kolejnymi
przesunięciami
w budŜecie. Prezydent wspominał równieŜ,
Ŝe ma nadzieję, iŜ przedmiotowa ustawa
szybko zostanie poddana weryfikacji,
poniewaŜ zawiera liczne nieścisłości – jest
wewnętrznie nie spójna.
Komisja Samorządowa RM pozytywnie,
jednogłośnie zaopiniowała projket uchwały
zm. uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu
Świętokrzyskim. (w załączeniu do protokołu).
Środowiskowego
Domu Członkowie komisji pozytywnie, jednoSamopomocy w Ostrowcu Święto- głośnie zaopiniowali projekt uchwały
krzyskim;
w
sprawie
Środowiskowego
Domu
Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim.
(w załączeniu do protokołu).

Regulaminu
Organizacyjnego Komisja Samorządowa RM pozytywnie
Środowiskowego Domu Samopomocy zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
w Ostrowcu Świętokrzyskim;
Regulaminu
Organizacyjnego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim. (w załączeniu do
protokołu).

II.

Sprawy róŜne:
- wykaz aptek z terenu powiatu Członkowie komisji zapoznali się i przyjęli
ostrowieckiego i harmonogram dyŜu- do wiadomości przedłoŜoną informację.
rów nocnych i świątecznych aptek na (w załączeniu do protokołu).
2012 r.
- wniosek Radnego
w
sprawie
pisma
Miejskiego.

Wł. Sajdy Radny Wł. Sajda wystąpił z wnioskiem o
Targowiska przekazanie
mu
pisma
Targowiska
Miejskiego dot. nieprawidłowego zachowania Pana Radnego na tym obiekcie.
Radny Sajda poprosił o potwierdzenie w/w
pisma za zgodność z oryginałem.
Przewodniczący Komisji oświadczył,
iŜ wniosek Pana Wł. Sajdy zostanie
przedstawiony Przewodniczącemu Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

- Ŝyczenia świąteczne;

Przewodniczący Komisji Samorządowej
RM – p. Z. Moskalewicz na zakończenie
Ŝyczenia
świąteczne
komisji
złoŜył
członkom komisji, jak równieŜ zaproszonym
gościom.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Odrębne głosy do protokołu: nie zgłoszono.
Termin następnego posiedzenia: do ustalenia.

Protokołowała:
mgr Eliza Kaniewska

Przewodniczył:
Przewodniczący Komisji Samorządowej RM

Zbigniew Moskalewicz

