Protokół Nr 28/2012
z posiedzenia Komisji Samorządowej Rady Miasta Ostrowca Św.
w dniu 26 października 2012 r. godz. 13.00 – 14. 15.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji - mgr 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
Rady
Miasta
Ostrowca
Świętokrzyskiego w dniu 30 października 2012 r. w sprawie:
podziału
miasta
Ostrowca
Świętokrzyskiego na okręgi wyborcze,
udzielania ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych kaŜdym
okręgu wyborczym;

Radny RM p. W. Lesiak zwrócił się
z pytaniem - do obecnego na posiedzeniu
komisji Prezydenta Miasta p. J. Wilczyńskiego – co się stało od chwili ostatniej
sesji RM, Ŝe został zmieniony podział
miasta na okręgi wyborcze. Czym się przy
tym sugerowano i co zawaŜyło na
ostatecznym kształcie podziału. Prezydent
J. Wilczyński odpowiedział, Ŝe wcześniejsza wersja nie spotkała się z uznaniem
radnych koalicyjnych klubów. Zarówno
radni z klubu TOS, jak i PO zgłosili uwagi
do tamtego podziału. Dyrektor UM
p. Marzena Dębniak wyjaśniła, Ŝe przy
opracowywaniu projektu podziału Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na nowe,
jednomandatowe
okręgi
wyborcze
zachowano wszelkie, wymagane przez
ustawodawcę zasady. Pani Dyrektor
powiedziała, Ŝe gmina ma przestarzały
układ osiedli i stąd wynikły tak duŜe
róŜnice między poszczególnymi okręgami.
Radny W. Lesiak po wysłuchaniu
powyŜszych wyjaśnień, zgłosił wniosek o
przywrócenie pierwotnej wersji podziału
miasta
Ostrowca
Świętokrzyskiego
na okręgi.
Członkowie Komisji Samorządowej RM
stosunkiem głosów cztery za, sześć
przeciw przy braku głosów wstrzymujących się odrzucili wniosek zgłoszony

mujących się odrzucili wniosek zgłoszony
przez Pana Radnego Wojciecha Lesiaka.
Następnie przeprowadzono głosowanie nad
przedmiotowym
projektem
uchwały
zaproponowanym przez Prezydenta Miasta
Jarosława Wilczyńskiego.
Członkowie Komisji Samorządowej RM
w głosowaniu, stosunkiem głosów: sześć
za, cztery przeciw i przy braku głosów
wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowali w/w projket uchwały. (w załączeniu
do protokołu).

- zatwierdzenia rocznego planu
kontroli oraz preliminarza wydatków
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego na 2013 r.;

Komisja Samorządowa RM pozytywnie
jednogłośnie zaopiniowała przedmiotowy
projket uchwały. (w załączeniu do
protokołu).

- zm. uchwałę w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych, któych właścicielem lub zarządzającym
jest Gmina Ostrowiec Świętokrzykiego, warunków i zasad korzystania
z nich oraz opłat za ich korzystanie;

Przewodniczący komisji – p. Z. Moskalewicz podziękował Prezydentowi Miasta
za uwzględnienie jego wniosku dot.
alfabetycznego uporządkowania załącznika
do niniejszej uchwały.
Komisja Samorządowa RM pozytywnie
jednogłośnie zaopiniowała przedmiotowy
projket uchwały. (w załączeniu do
protokołu).

- zm. uchwałę w sprawie wyraŜenia Obecny na posiedzeniu komisji Prezydent
zgody na zaciągnięcie zobowiązań Miasta poinformował zebranych, iŜ zmiana
finansowych Gminy Ostrowiec Św.;
uchwały dotyczy zwiększenia zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec
Św. do kwoty 5 350 000 zł z tytułu zwrotu
kosztów stosowania przez MPK sp. z o.o.
Gminy
Ostrowiec
Św.
uprawnień
do bezpłatnych i ulgowych przejazdów
w zbiorowej komunikacji miejskiej,
przysługujących pasaŜerom. Zwiększenie
zobowiązania finansowego jest niezbędne
w celu zabezpieczenia refinansowania
przewoźnikowi strat z tytułu stosowania
bezpłatnych przejazdów i ulg do końca
2012 r.
Radny H. RoŜnowski zwrócił uwagę,
iŜ sposób naliczania rekompensat dla MPK
za przyznane ulgi róŜnym grupom

za przyznane ulgi róŜnym grupom
społecznym jest niedoskonały i cały czas
opiera się na tych samych wartościach.
Prezydent J. Wilczyński odpowiedział,
Ŝe tak jest rzeczywiście. Gmina powinna
zakupić i zainstalować odpowiedni
program informatyczny do ustalenia
wiarygodnej, rzeczywistej liczby klientów
MPK. JednakŜe jest to wydatek rzędu
4 mln zł. Jest to duŜa kwota, na którą
obecnie nie stać ani gminy, a tym bardziej
MPK. Ostatecznie Prezydent powiedział,
iŜ gmina dokona przeglądu obowiązujących
obecnie ulg i zostanie
sporządzony w tej sprawie odpowiedni
projekt uchwały, który będzie przedłoŜony
Radnym RM celem zaopiniowania.
Na koniec dyskusji Radny Z. Moskalewicz
zaapelował do Prezydenta Miasta i do
Zarządu MPK o zwiększenie ilości kontroli
biletów w autobusach.
Członkowie komisji w głosowaniu,
stosunkiem głosów: osiem za, dwa
wstrzymujące się, przy braku głosów
przeciwnych pozytywnie zaopiniowali
przedmiotowy projekt uchwały. (w załączeniu do protokołu).

II.

Sprawy róŜne.
- Informacja Prezydenta Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego w sprawie
wyznaczenia podmiotów, w których
będzie wykonywana kara ograniczenia
wolności i praca społecznie uŜyteczna
na terenie Gminy Ostrowiec w 2013 r.

Radny Z. Moskalewicz powiedział,
iŜ przedmiotowa sprawa jest kolejnym
obciąŜeniem samorządu zafundowanym
przez rząd. Gmina podejmując to zadanie
generuje
dodatkowe
koszty,
typu:
ubezpieczenie
skazanych,
wykonanie
badań lekarskich, zapewnienie miejsca
pracy, odzieŜy roboczej, narzędzi, nadzoru.
Samorządy za w/w działania nie dostają
Ŝadnej rekompensaty od rządu.
Członkowie komisji przyjęli do wiadomości przedstawioną informację. (w załączeniu do protokołu).

Pismo
NSZZ
Pracowników Radny Wł. Sajda zwrócił się z zapytaniem
Ostrowieckiego Towarzystwa Budo- do
Prezydenta
Miasta
Ostrowca
wnictwa Społecznego Sp. z o.o. Świętokrzyskiego p. J. Wilczyńskiego –

w sprawie redukcji etatów w spółce;

jak rzeczywiście przedstawia się sytuacja
na linii OTBS – ZUM w sprawie przejęcia
przez ZUM od 1 stycznia 2013 r. zadania
dot. administrowania kilkudziesięcioma
budynkami będącymi w zasobie Gminy
Ostrowiec Św. Prezydent odpowiedział,
iŜ on podjął tylko decyzję uporządkowania
spraw pomiędzy tymi dwoma jednostkami.
O w/w zamierzeniach były powiadomione
obydwie strony blisko rok temu. Wobec
powyŜszego nie moŜna tu mówić o jakimkolwiek zaskoczeniu i działaniu na szkodę
jednej ze stron. Natomiast sprawy kadrowe
OTBS-u leŜą tylko i wyłącznie w gestii
Prezesa B. Biegańskiego. Prezydent
nadmienił równieŜ, iŜ Zakład Usług
Miejskich zadeklarował zagospodarowanie
5 lub 6 osób w związku z przejęciem w/w
zadania.
Członkowie
komisji
przyjęli
do
wyjaśnienia
Prezydenta
wiadomości
Miasta w przedmiotowej sprawie.(pismo w
załączeniu do protokołu.)

- Pismo społeczności Bodzechowa
w sprawie podjęcia uchwały nadającej
im.
Feliksa Ludwika Pancera
oddanemu do uŜytku wiaduktowi
na zjeździe z IV odcinak ul. Zagłoby;

Prezydent J. Wilczyński powiedział,
iŜ postać inŜ. Feliksa Ludwika Pancera
jest niewątpliwie ciekawa, związana
z
regionem
lecz
niebezpośrednio
z miastem Ostrowcem Świętokrzyskim.
Prezydent zasugerował, aby nie podejmować w tej sprawie pochopnej, ostatecznej
decyzji.
Radny D. Kaszuba zwrócił uwagę,
iŜ przedmiotowy wniosek jest lakoniczny
i nie zawiera, ani listy osób popierających
tę inicjatywę, ani nie ma konkretnego
uzasadnienia. Radny D. Kaszuba równieŜ
zasugerował powściągliwość w podjęciu
ostatecznej decyzji w tej sprawie. (pismo w
załączeniu do protokołu).

pismo
PTTK
Oddział
im.
Mieczysława Radwana w Ostrowcu
Świętokrzyskim w sprawie udzielenia
pomocy finansowej przez Radę Miasta
Ostrowca
Świętokrzyskiego
przy
organizacji sesji popularno – naukowej
pt. „Tadeusz Rekwirowicz (1895 –

Komisja Samorządowa RM zapoznała się
z przedmiotowym pismem. Członkowie
komisji uznali, iŜ sprawy finansowe nie
leŜą w gestii komisji lecz tylko i wyłącznie
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Członkowie komisji nie zajęli
stanowiska w kwestii drugiej, a miano-

1962) – Ŝycie i działalność”.

wicie wniosku PTTK o nazwanie Parku
Fabrycznego w Ostrowcu Św. imieniem
Tadeusza Rekwirowicza. (pismo w załączeniu do protokołu).

Obecna
sytuacja
Miejskiego Na wniosek członków Komisji SamorząPrzedsiębiorstwa
Komunikacji dowej RM na posiedzenie komisji została
Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim; zaproszona Pani Prezes Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. –
Magdalena Kołeczek. Radni zadawali jej
następujące pytania: Radny Wł. Sajda- Co
stało się z autobusami MPK 18 i 19
października br., Ŝe nie wyjechały na
miasto? 2) Ile firma MPK sprzedaje
biletów
normalnych
i
ulgowych
miesięcznie – jaki jest z tego dochód?
Radna B. Cudzik zwróciła uwagę, na fakt
iŜ kierowcy autobusów kursujących pod
szpital nie wykazują odpowiedniej kultury
osobistej w stosunku do osób starszych i
niepełnosprawnych. NaleŜy na to zwrócić
szczególną uwagę i wyeliminować takie
zachowania. 2) MPK dysponuje zbyt małą
ilością autobusów niskopodłogowych –
czy są szanse, Ŝe ulegnie to zmianie
w najbliŜszym czasie? Radny Z. Moskalewicz – 1) Czym była podyktowana
zmiana rozkładu jazdy autobusu Nr 1?
2) Brak moŜliwości dogodnego dojazdu do
pracy - liniami MPK- przez pracowników
biurowca w Częstocicach. Radny Moskalewicz zwrócił uwagę, iŜ autobus linii nr 1
nie jeździ w dni wolne od nauki szkolnej.
To stanowi powaŜny problem dla osób
pracujących np. 2 listopada br. Czy jest
moŜliwość aby dokonać stosownych zmian
w rozkładzie jazdy tego autobusu i dostosować go do potrzeb ludzi? 3) W związku
z budową marketu Kaufland w Ostrowcu
Św. przy Alei Jana Pawła II nastąpiły
utrudnienia w ruchu komunikacyjnym gdzie są udostępnione informacje przez
MPK o zmianie kursów autobusów w tym
rejonie? 4) Radny Moskalewicz zwrócił
równieŜ
uwagę
na
niekulturalne
zachowania kierowców. Skargi w tym
zakresie zgłaszane są na bieŜąco.
Ponownie Pan Radny Wł. Sajda
1) Dlaczego MPK ograniczyło kursowanie
swoich autobusów tylko do ul. Traugutta,

a nie przedłuŜyło linii aŜ do Szewnej?
Radny Sajda uwaŜa, Ŝe MPK w ten sposób
samo pozbawia się dochodów. 2) Dlaczego
Pani Prezes MPK – M. Kołeczek na targi
samochodowe w Kielcach nie zabrała
Naczelnika J. Maja, a zabrała swoją
sekretarkę. Czym to było spowodowane?
3) Dlaczego MPK ukarało mandatem za
brak biletu kobietę 80- letnią – Panią
M. Fijałkowską, która jechała linią nr 2 do
Ćmielowa (mandat w wysokości 600 zł).
Ponadto
kobieta
ta
została
źle
potraktowana przez pracowników MPK.
4) Kierowcy autobusów MPK na pętli
w Częstocicach przy biurowcu, wjeŜdŜają
na chodnik i w ten sposób niszczą go- czy
nie moŜna temu jakoś zaradzić? 5) Radny
Wł. Sajda poprosił o zwołanie odrębnego
posiedzenia komisji poświęconego tylko
i wyłącznie sprawom MPK.
Na tym zakończono zadawanie pytań Pani
Prezes. Następnie Przewodniczący Komisji
Samorządowej p. Z. Moskalewicz udzielił
głosu Pani Prezes w celu ustosunkowania
się do poszczególnych pytań członków
komisji.
Pani Prezes MPK – M. Kołeczek udzieliła
następujących wyjaśnień, co do poszczególnych zagadnień zgłoszonych przez
radnych: 1) brak kursów autobusów MPK
w dniach 18 i 19 października br.
spowodowany
był
niezapowiedzianą
kontrolą Inspekcji Drogowej. Kontrola ta
dotyczyła kwestii technicznych autobusów.
W jej wyniku zostały zatrzymane czasowo
- do momentu usunięcia usterek (wycieki,
pęknięta szyba) - dowody rejestracyjne
niektórych pojazdów. Usterki były
eliminowane sukcesywnie i w ten sam
sposób były odzyskiwane wcześniej
zatrzymane
dowody
rejestracyjne.
Ratunkiem w takich sytuacjach dla spółki,
mieszkańców
aby
nie
pozbawiać
całkowicie
moŜliwości
skorzystania
z przewozów – jest łączenie linii
autobusowych. Tak teŜ było i ostatnim
razem, gdzie połączono linie nr 2 i nr 22.
Pani Prezes poinformowała zebranych,
iŜ kontrole Inspekcji Drogowej w MPK są
bardzo częste i ograniczają się tylko

i wyłącznie
do jednego przewoźnika
w mieście – MPK.
2) zestawienie ilości sprzedanych biletów
w okresie 10 m-cy 2012 r. (informacja
pisemna – w załączeniu do protokołu).
3) niekulturalne zachowanie kierowców
MPK – ze względu na zgłaszanie takich
zachowań
przez
klientów
MPK,
prowadzone są na bieŜąco indywidualne
rozmowy z kierowcami. Rozmowy są
bardzo trudne i nie zawsze przynoszą
skutek.
4) rozkład jazdy linii Nr 1 – trwają
przygotowania do zmiany rozkładu tego
autobusu. Autobus prawdopodobnie będzie
kursował w kaŜdy dzień tygodnia. Pani
Prezes powiedziała równieŜ, Ŝe moŜna
korzystać z „przesiadek”, co znacznie
skróciłoby czas powrotu pracowników
byłego MOMP-u do domu. (bilety
30 minutowe).
5) utrudnienia w ruchu na Alei Jana Pawła
II w związku z budową sklepu Kaufland –
MPK nie otrzymało Ŝadnej informacji od
Powiatu o zmianach w ruchu drogowym
na w/w odcinku. Spółka MPK na własną
rękę dowiadywała się o moŜliwościach
ruchu autobusów w tym rejonie
i posadowieniu przystanków. Ostatecznie
ustalono, Ŝe autobusy MPK będą
przepuszczane na w/w odcinku.
6)
kursy
autobusów
na
linii:
Szewna/Cmentarz,
Szewna/Szkoła
–
przedmiotowe przystanki połoŜone są
w Gminie Bodzechów więc naleŜą do
strefy pozamiejskiej.
7) „targi samochodowe w Kielcach” –
w przedmiotowych targach udział brali
pracownicy MPK Sp. z o.o. przez trzy dni.
Targi te, obfitowały w wiele spotkań
biznesowych,
wobec
powyŜszego
obecność
sekretarki
Pani
Prezes
M. Kołeczek była niezbędna w celu
korygowania jej kalendarza spotkań.
8) ukaranie Pani Fijałkowskiej mandatem
za jazdę bez biletu – Pani Fijałkowska nie
zamieszkuje na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego, wobec powyŜszego nie moŜe
z
ulg
przysługujących
korzystać
mieszkańcom naszego miasta. Pani Prezes

poinformowała zebranych, Ŝe Pani
Fijałkowska wielokrotnie była upominana,
Ŝe nie moŜe jeździć autobusami
komunikacji
miejskiej
Ostrowca
Świętokrzyskiego za darmo. Lecz te
pouczenia nie odnosiły Ŝadnego skutku.
Wobec powyŜszego, zastosowano wobec
jej osoby sankcję w postaci mandatu.
W chwili obecnej Pani Fijałkowska zebrała
mandaty na kwotę 600 zł. Wszystkie
mandaty nie są zapłacone. Ponadto, syn
Pani Fijałkowskiej wielokrotnie odwiedzał
siedzibę MPK i na wyjaśnienia pracowników całej sytuacji, reagował agresją.
Wobec powyŜszego, sytuacja jest mało
komfortowa dla MPK, tym bardziej, iŜ
wszystkie działania przedstawicieli spółki
są zgodne z obowiązującymi przepisami
prawa. Całość dokumentacji dot. sprawy
Pani Fijałkowskiej znajduje się w siedzibie
MPK – do wglądu.
9) niszczenie chodnika przy biurowcu
w Częstocicach przez kierowców MPK
w skutek najeŜdŜania autobusami na jego
krawędź – zostanie zwrócona uwaga
kierowcom, aby z większą starannością
dokonywali manewrów na tym terenie.
Ze względu na ograniczenie czasowe Pani
Prezes na tym zagadnieniu zakończyła
swoje wystąpienie.
Przewodniczący Komisji – p. Z. MoskaPani
Prezes
lewicz
podziękował
M. Kołeczek za przybycie na posiedzenie
komisji
i
udzielenie
niezbędnych
wyjaśnień.
Na tym posiedzenie zakończono.

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

mgr Eliza Kaniewska

Przewodniczył:

Przewodniczący Komisji Samorządowej RM
Zbigniew Moskalewicz

