Protokół Nr 21/2012
z posiedzenia Komisji Samorządowej Rady Miasta Ostrowca Św.
w dniu 23 marca 2012 r. godz. 13.00
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
sesje
Rady
Miasta
Ostrowca
Świętokrzyskiego w dniu 28 marca
2012 r. :
- w sprawie zatwierdzenia taryf Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
na zbiorowe zaopatrzenie w wodę w Ostrowcu Świętokrzyskim przedstawiła
i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
wniosek o zatwierdzenie taryf zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków, w tym wysokość
cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
obowiązujące na terenie Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski w okresie od 01.05.2012 r. do
dnia 30.04.2013 r. Obecny na posiedzeniu
komisji Prezes MWiK – p. Z. Foremniak
powiedział, iŜ taryfy oraz w/w wniosek
cenowy zostały przygotowane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Taryfowe ceny i stawki opłat dot.
wszystkich odbiorców usług wodociągowo –
kanalizacyjnych
świadczonych
przez
MWiK
z
wyłączeniem
odbiorców
hurtowych i ścieków dowoŜonych. Pan
Foremniak zaznaczył równieŜ, Ŝe ceny
materiałów, usług, energii elektrycznej
i gazu rosną znacznie szybciej niŜ ceny
wody i ścieków. W przeciwieństwie do cen
MWiK mogą być one podnoszone
wielokrotnie w ciągu roku.
Prezes MWiK przedstawił takŜe prezentację
pokazującą działalność spółki, jak równieŜ
uzasadnienie do przedłoŜonego wniosku.
(prezentacja w załączeniu do protokołu).

Komisja Samorządowa RM w trakcie
głosowania nad przedmiotowym projektem
uchwały- zajęła następujące stanowisko:
cztery (4) głosy za, cztery (4) głosy przeciw,
jeden głos wstrzymujący się. Brak
rozstrzygnięcia. (projket uchwały w załączeniu do protokołu).
- w sprawie szczegółowych zasad
i trybu przyznawania i pozbawiania
oraz rodzajów i wysokości stypendiów
sportowych, nagród i wyróŜnień dla
osób fizycznych za osiągnięte wyniki
sportowe, przyznawania nagród dla
trenerów prowadzących szkolenie
zawodników oraz wyróŜnień dla osób
wyróŜniających
się osiągnięciami
w działalności sportowej, finansowanych z budŜetu Gminy Ostrowiec
Św.

Niniejszy projket uchwały był przedmiotem
dyskusji członków Komisji Samorządowej.
Radny Wł. Sajda zwrócił uwagę, iŜ §1
projektu uchwały, zawiera zapis zawęŜający
liczbę dyscyplin sportowych, w których
moŜliwe jest przyznawanie stypendiów
sportowych. Pan Radny zapytał dlaczego nie
uwzględniono w tym wykazie np. zimowych
dyscyplin sportu. Czym to zostało podyktowane? Obecny na posiedzeniu komisji
Prezydent Miasta Ostrowca Św. –
p. J. Wilczyński przyznał racje Panu
Radnemu i powiedział, Ŝe dyskusyjny zapis
§1 zostanie doprecyzowany, a na najbliŜszej sesji RM zostanie zgłoszona
autopoprawka do projektu uchwały.
Członkowie komisji jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowali projket uchwały.
(w załączeniu do protokołu).

- przekazania dotacji celowej Gminom: Członkowie Komisji Samorządowej RM
Bałtów, Ćmielów, Kunów, Lipnik, pozytywnie – jednogłośnie – zaopiniowali
Mirzec;
przedmiotowy projekt uchwały.(w załączeniu do protokołu).
- w sprawie zawarcia porozumień
w zakresie obsługi informatycznej
gminnych ośrodków pomocy społecznej;

Członkowie Komisji Samorządowej RM
pozytywnie – jednogłośnie – zaopiniowali
przedmiotowy projekt uchwały.(w załączeniu do protokołu).

- zm. uchwałę w sprawie ustanowienia Komisja Samorządowa RM pozytywnie
roku 2012 Rokiem Jana Rybkowskiego zaopiniowała projekt uchwały. .(w załączei przyjęcia programu obchodów;
niu do protokołu).

- zm. uchwałę w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązania
Problemów Alkoholowych w Gminie
Ostrowiec Św.;

Członkowie komisji w trakcie dyskusji
zgłosili wniosek o przygotowanie informacji
na
temat
funkcjonowania,
zakresu
działalności oraz struktury organizacyjnej
Gminnej
Komisji
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych przy Urzędzie
Miasta
Ostrowca
Świętokrzyskiego.

Miasta
Ostrowca
Świętokrzyskiego.
PowyŜszy wniosek został zaproponowany
w związku ze zwiększeniem planu finansowego komisji o środki niewykorzystane
w 2011 r., tj. o kwotę 603.789 zł. (wniosek
stanowi załącznik do protokołu).
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projket uchwały. .(w załączeniu
do protokołu).
- zm. uchwałę w sprawie Gminnego Członkowie Komisji Samorządowej RM
Programu Przeciwdziałania Narko- pozytywnie – jednogłośnie – zaopiniowali
przedmiotowy projekt uchwały.(w załączemanii na lata 2011 – 2014 r.;
niu do protokołu).

- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Komisja Samorządowa RM pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały. (w załączedla Prezydenta Miasta Ostrowca Św.
niu do protokołu).
- w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Ostrowiec Św.;

II.

III.

W związku z narastającym problemem
niekontrolowanego przyrostu populacji
zwierząt domowych, w szczególności psów i
kotów, przyjęcie niniejszej uchwały jest
działaniem niezbędnym. Program został
zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Ostrowcu Św., Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami, Ostrowieckie
Stowarzyszenie
Przyjaciół
Zwierząt
„Animals” oraz Zarządców Obwodów
Łowieckich „Ponowa”, „Dzik”, „Jarząbek”,
„Dudek” w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Stosowanie do art. 11a ustawy o ochronie
zwierząt Rada Miasta wypełnia obowiązek
zawarty w w/w ustawie.
Członkowie komisji pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowali
przedmiotowy
program. (w załączeniu do protokołu).

Stan bezpieczeństwa Miasta w zakresie Komisja Samorządowa RM pozytywnie
ochrony przeciwpowodziowej, monito- zaopiniowała
przedstawiony
materiał.
ring, zabezpieczenie organizacyjne, (w załączeniu do protokołu).
techniczne i materiałowe.
Sprawy róŜne:
- wniosek Przewodniczącego Komisji Przewodniczący Komisji Samorządowej
Samorządowej Rady Miasta O- ca Św. RM – p. Z. Moskalewicz zgłosił wniosek
– p. Z. Moskalewicza.
o przeanalizowanie moŜliwości – w świetle
nowych
przepisów
wprowadzających
ustawę – „Kodeks wyborczy”- odłączenia

ustawę – „Kodeks wyborczy”- odłączenia
ul. Targowej od Osiedla „Gutwin” i zmiany
okręgu wyborczego dla jej mieszkańców.
(wniosek w załączeniu do protokołu).
Wszyscy członkowie
w/w wniosek.

komisji

poparli

Nie zgłoszono więcej Ŝadnych spraw.

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

Protokołowała:
mgr Eliza Kaniewska

Przewodniczył:
Przewodniczący Komisji Samorządowej RM
Zbigniew Moskalewicz

