Protokół Nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Samorządowej Rady Miasta Ostrowca Św.
w dniu 16 stycznia 2013 r. godz. 13.00 – 14.10

Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji - mgr Zbigniew Moskalewicz.
1. Lista obecności – w załączeniu.
2. Sprawy wynikające z porządku obrad:

Lp.

I.

Sprawa

Wniosek/Stanowisko/Informacja
(wynik głosowania)

Porządek posiedzenia:
Opiniowanie
projektów
uchwał
na sesje Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego w dniu 18 stycznia
2013 r. w sprawie:
- wezwania do usunięcia naruszeń
skierowanego
do
Rady
Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego przez
Spółdzielnię Mieszkaniową „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim;

Obecna na posiedzeniu komisji Naczelnik
Wydziału Środowiska UM - p. Aldona
Sobolak wyjaśniła, iŜ Rada Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego podejmując
uchwały „śmieciowe” w dniu 7 grudnia
2012 r. działała legalnie, zgodnie
z obowiązującym prawem. Uchwały
zostały podjęte w oparciu o delegacje
ustawowe zawarte w przepisach ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, i w granicach wyznaczonych przez te delegacje.
Dlatego teŜ, zarzut naruszenia przez Radę
Miasta interesu prawnego Spółdzielni
„Krzemionki” jest – co do zasady –
pozbawiony
jakichkolwiek
podstaw.
Naczelnik A. Sobolak poinformowała
równieŜ, Ŝe w momencie gdy w/w
„wezwanie do usunięcia naruszeń”
zostanie odrzucone przez Radę Miasta –
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki”
ma prawo odwołać się do Sądu
Administracyjnego.
Członkowie Komisji Samorządowej RM
jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały. (w załączeniu do protokołu).

- zm. uchwałę w sprawie przyjęcia Komisja Samorządowa RM pozytywnie,
„Planu pracy Rady Miasta Ostrowca jednogłośnie
zaopiniowała
projket
uchwały. (w załączeniu do protokołu).
Świętokrzyskiego na 2013 r.”;

ustalenia
wynagrodzenia
dla Komisja Samorządowa RM w głosowaniu
Prezydenta
Miasta
Ostrowca stosunkiem głosów: 9 – za, przy jednym
Świętokrzyskiego;
głosie wstrzymującym się i przy braku
głosów
przeciwnych
pozytywnie
zaopiniowała
przedmiotowy
projket
uchwały. (w załączeniu do protokołu).

II.

Sprawy róŜne:
- propozycja planu pracy Komisji Członkowie Komisji Samorządowej RM
Samorządowej Rady Miasta Ostrowca jednogłośnie przyjęli plan pracy komisji
Świętokrzyskiego na 2013 r.;
na rok 2013. (w załączeniu do protokołu).

- zaproszenie Radnych Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego na otwarcie schroniska dla zwierząt w ZUO
„Janik”;

Radny St. Choinka zwrócił uwagę, Ŝe
Komisja Samorządowa RM w miesiącu
listopadzie 2012 r. zgłosiła wniosek dot.
członkom
komisji
umoŜliwienia
przeprowadzenia wizytacji schroniska jeszcze przed jego otwarciem - celem
zapoznania się z warunkami, jakie tam
przygotowano dla bezdomnych zwierząt.
Niestety komisja nie otrzymała Ŝadnej
odpowiedzi na w/w wniosek i taka
wizytacja nie doszła do skutku. Radny
St. Choinka powiedział, Ŝe źle się stało,
poniewaŜ istnieje wiele pytań co do zasady
funkcjonowania tejŜe placówki i dobrze by
było gdyby komisja usłyszała na nie
odpowiedź jeszcze przed otwarciem
schroniska.
Przewodniczący
Komisji
Samorządowej RM p. Z. Moskalewicz
poinformował zebranych, iŜ przeprowadził
rozmowę telefoniczną z Panią Prezes ZUO
„Janik” p. K. Skrzypczak
i został
zapewniony, Ŝe schronisko spełnia
wszelkie standardy, przeszło szereg
odbiorów i wszystko jest zgodnie z literą
prawa.
Pan Z. Moskalewicz zaproponował, aby w planie pracy Komisji
Samorządowej na 2013 r. w pierwszym
kwartale umieścić punkt dot. opieki nad
zwierzętami na terenie miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego w ramach funkcjonującego schroniska dla zwierząt w ZUO
„Janik”. Członkowie komisji przyjęli

„Janik”. Członkowie komisji przyjęli
jednogłośnie
propozycję
Przewodniczącego komisji wyraŜając opinię, Ŝe
wówczas będzie okazja do zorganizowania
posiedzenia komisji z udziałem pani Prezes
ZUO „Janik”, jak równieŜ przedstawicieli
organizacji pozarządowych związanych
z opieką nad zwierzętami („Animals”,
„Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami”).
Ponadto, na posiedzenie komisji został
poproszony Zastępca Naczelnika Wydziału
Gospodarki Komunalnej UM – p. Z. Bień.
Członkowie komisji poprosili p. Bienia,
aby przybliŜył warunki na jakich i w
jakich, będzie funkcjonowało przedmiotowe
schronisko.
Naczelnik
Bień
powiedział, Ŝe w schronisku w „Janiku”
będzie mogło jednocześnie przebywać 200
psów i 40 kotów z gmin: Ostrowiec
Świętokrzyski, Starachowice, Kunów,
Bodzechów, Waśniów, Łagów i Bałtów.
w 118
Zwierzęta będą mieścić się
boksach, które zostały wyposaŜone
w pojedyncze i podwójne budy. 112
boksów zajmą psy , 6 – koty. Wyznaczony
teŜ został wybieg dla zwierząt. KaŜdy pies,
który zostanie dowieziony do schroniska
zostanie zbadany przez weterynarza,
a następnie czeka go dwutygodniowy okres
kwarantanny. Za kaŜdego przetrzymywanego zwierzaka od gmin będzie
pobierana stała opłata: 1800 zł. za psa
i 1000 zł. za kota. Na zakończenie dyskusji
Przewodniczący Z. Moskalewicz zgłosił
wniosek o przygotowanie i przedstawienie
członkom komisji – kalkulacji kosztów
składających się na cenę przyjęcia
i utrzymania bezdomnego zwierzęcia
w schronisku prowadzonym przez ZUO
„Janik”. Ponadto, komisja prosi o przekazanie informacji dot.
współpracy
z
organizacjami
pozarządowymi
(„Animals”, Towarzystwo Opieki nad
zwierzętami”) oraz czy przewidziana jest
moŜliwość
skorzystania
z
pomocy
wolontariuszy w schronisku. (w załączeniu
do protokołu). Komisja Samorządowa
jednogłośnie przyjęła powyŜszy wniosek.

komisji
zapoznali
się
- prośba Rady Osiedla „Kamienna” Członkowie
o pomoc finansową na zakup z przedstawionym pismem. (w załączeniu
potrzebnych rzeczy po przeszczepie do protokołu).
szpiku dla szesnastoletniego chłopca
Pawła Beraś;
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

