Protokół Nr 34/2013
z posiedzenia Komisji Samorządowej Rady Miasta Ostrowca Św.
w dniu 21 marca 2013 r. godz. 14.00 – 15.20
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 Św.
w dniu 26 marca 2013 r. w sprawie:
- nadania nazwy ulicy (Zalesie);

Komisja Samorządowa RM pozytywnie,
jednogłośnie zaopiniowała przedłoŜony
projket uchwały w sprawie nadania nazwy
ulicy (Zalesie) – (w załączeniu do protokołu).

- zm. uchwałę w sprawie Gminnego Członkowie komisji pozytywnie, jednoProgramu Profilaktyki i Rozwiązy- głośnie zaopiniowali przedmiotowy projekt
wania
Problemów
Alkoholowych uchwały. (w załączeniu do protokołu).
w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski;
- zm. uchwałę w sprawie Gminnego Obecny na posiedzeniu komisji Z- ca
Programu Przeciwdziałania Narko- Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw
manii na lata 2011 – 2014;
Społecznych UM – p. A. Kryj,
poinformował zebranych, Ŝe ze środków
przeznaczonych na organizowanie szkoleń
w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania
narkomani, jak i ze środków przeznaczonych na organizowanie szkoleń
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych – zostały
wydzielone środki – po 5 tys. zł z kaŜdego
z nich – i przeznaczone dla wszystkich
placówek oświatowych podległych Gminie
Ostrowiec Św. Środki te mają być
wykorzystane przez szkoły na zorganizowanie warsztatów, szkoleń lub nawet
festynów z elementami profilaktyki,
przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi. Naczelnik A. Kryj zadeklarował,
Ŝe jeŜeli w roku bieŜącym przekazane
środki zostaną odpowiednio spoŜytkowane, to nic nie stoi na przeszkodzie,

aby w roku przyszłym środki te zostały
zwiększone i ponownie przekazane
palcówkom
oświatowym.
Radny
Wł. Sajda zwrócił uwagę, iŜ w/w środki
powinny być równieŜ przeznaczone dla
Centrum Integracji Społecznej w Ostrowcu
Świętokrzyskim. Naczelnik Andrzej Kryj
oświadczył, Ŝe Centrum Integracji Społecznej moŜe wziąć udział w otwartym
konkursie ofert na realizację zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe i w ten sposób pozyskać środki na
w/w działania profilaktyczne.
Członkowie
Komisji
Samorządowej
pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała
przedmiotowy
projekt
uchwały.
(w załączeniu do protokołu).
- zatwierdzenia taryf na zbiorowe Obecny na posiedzeniu komisji Prezes
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe MWiK w Ostrowcu Świętokrzyskim –
p. Zdzisław Foremniak – przedstawił
odprowadzanie ścieków;
zebranym uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały. Prezes Z. Foremniak powiedział, Ŝe propozycje taryf
opracowano zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków. Ceny i stawki
opłat zawarte w taryfach określono na
podstawie niezbędnych przychodów dla
prowadzenia działalności w zakresie
zbiorowego
zaopatrzenia
w
wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
Taryfy, o których mowa w projekcie
uchwały, obowiązywać będą od 1 maja
2012 r. do 30 kwietnia 2013 r. Prezes
poinformował równieŜ, Ŝe w 2012 r.
Spółka przyjęła na majątek wybudowaną w
ramach
projektu
„Uporządkowanie
gospodarki
wodno
–
ściekowej
w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski –
etap I” sieć kanalizacyjną o dł. ok. 25 km.
Natomiast w 2013 r. MWiK przejmie na
swój stan – po przeprowadzeniu wszelkich
procedur związanych z uzyskaniem
pozwolenia na uŜytkowanie – zmodernizowaną oczyszczalnie ścieków. PowyŜsza
inwestycja pozwoli na przyłączenie do
sieci kanalizacyjnej około 1000 gospo-

sieci kanalizacyjnej około 1000 gospodarstw domowych i dostosuje parametry
oczyszczalni do wymogów unijnych (tzn.
zapobiegnie to płaceniu kar środowiskowych). Osiągniecie kryteriów unijnych w
zakresie odbioru i oczyszczania ścieków
pociąga za sobą ponoszenie znacznych
kosztów eksploatacyjnych. Zwiększone
koszty bezpośrednie, które poniesie Spółka
w okresie obowiązywania nowej taryfy
wyłącznie z tytułu uporządkowania
gospodarki ściekowej tj. w okresie od
01.05.2013 r. do 30.04.2014 r. wyniosą
ponad 2.412 tys. zł. W skład tych kosztów
wchodzi: amortyzacja od nowoprzyjętych
środków trwałych, materiały i usługi
związane z nowymi technologiami, energia
elektryczna, podatek od nieruchomości,
odsetek od poŜyczki z WFOŚ i GW.
Wzrost jedynie tych kosztów spowoduje
wzrost opłat za 1m3 ścieków o 0,94 zł/m3.
Wzrost ten mógłby być jeszcze większy
gdyby nie to, Ŝe ze względu na
zastosowaną technologię Spółka znacznie
obniŜyła koszty amortyzacji, tak kanałów
sanitarnych, jak i samej oczyszczalni
ścieków, wydłuŜając znacznie okres
amortyzacji bilansowej nowopowstałych
środków trwałych. Prezes MWiK zwrócił
uwagę zebranych, Ŝe na działalności
związanej z odbiorem ścieków Spółka nie
załoŜyła w nowej taryfie marŜy zysku.
Prezes powiedział, Ŝe zysk zostanie
wypracowany na innych działalnościach,
tj.:
działalność
pomocnicza,
typu:
wykonywanie na zlecenie odpłatnych robót
sprzedaŜ
budowlanomontaŜowych,
certyfikatów tzw. „zielonej energii” oraz
działalność
finansowa
i
pozostała
działalność operacyjna. Wszystkie te
działania sprawią, Ŝe nowe opłaty za usługi
będą na poziomie średnich cen w regionie.
Prezes MWiK p Z. Foremniak powyŜsze
informacje poparł prezentacją multimedialną, która stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Członkowie Komisji Samorządowej RM
stosunkiem głosów: 4- za, 0- przeciw,
przy 3 głosach wstrzymujących się
pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy

pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy
projekt uchwały.
- przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami
bezdomnymi
oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski;

Obecny na posiedzeniu komisji Zastępca
Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej UM – p. Zbigniew Bień,
poinformował zebranych, iŜ przepis art. 11
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt stanowi, iŜ gmina ma
obowiązek
zapewnienia
opieki
bezdomnym zwierzętom. Zgodnie z w/w
przepisem ustawy, Rada Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego określa w drodze
uchwały program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy.
Naczelnik
Z.
Bień
poinformował
zebranych, Ŝe przedmiotowy program
został zaopiniowany przez Powiatowego
Lekarza
Weterynarii
w
Ostrowcu
Świętokrzyskim, Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami, Ostrowieckie Stowarzyszenie
Przyjaciół Zwierząt „Animals” oraz
Zarządców
Obwodów
Łowieckich:
„Ponowa”, „Dzik”, „Jarząbek”, „Dudek”
w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pan Bień
zasygnalizował równieŜ, Ŝe na sesji RM
zostanie
zgłoszona
autopoprawka
do niniejszego projektu uchwały – w §15.
Po zmianie, w/w paragraf otrzyma
następujące brzmienie: „Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski
przewiduje
w
roku
następnym wprowadzenie opłat od
posiadania psa. Pozyskane dzięki temu
środki finansowe, będą umoŜliwiały
wprowadzenie
na
szeroką
skalę
mechanizmu przeciwdziałania bezdomności
zwierząt
poprzez
trwałe
znakowanie mikroczipem (z zastrz. §14)
oraz przeprowadzenie zabiegów kastracji
i sterylizacji zwierząt.” - przedmiotowy
projket uchwały stanowi załącznik do
protokołu.
Komisja Samorządowa RM stosunkiem
głosów: 4- za, 0- przeciw i przy 2 głosach
wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

- zmieniająca uchwałę w sprawie
terminu,
częstotliwości
i
trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;

Komisja Samorządowa RM stosunkiem
głosów: 5 – za, 0 – przeciw, przy jednym
głosie wstrzymującym się pozytywnie
zaopiniowała
przedmiotowy
projekt
uchwały.

- wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości połoŜonej na terenie
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski;

Obecna na posiedzeniu komisji –
Naczelnik Wydziału Środowiska UM –
p. Aldona Sobolak poinformowała zebranych, Ŝe w związku z nowelizacją ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach zaistniała
konieczność zmiany uchwały oraz wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzór
deklaracji uzupełniony został o opis
formatu
dokumentu
elektronicznego
stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.
Ponadto, we wzorze deklaracji po części
B.III dot. liczby osób zamieszkujących
nieruchomość dodana została część B.IV.
Informacja dodatkowa z wyjaśnieniem
w przypisie 6. Zmiana ta jest odpowiedzią
na zapytania mieszkańców dot. m.in.
sposobu udokumentowania rozbieŜności
między liczbą osób zameldowanych,
a liczbą osób zamieszkujących daną
nieruchomość. Dodatkowo, ze względu
na w/w zmiany wydłuŜono termin
składania deklaracji do dnia 31.05.2013 r.
Przewodniczący Komisji Samorządowej
RM p. Zbigniew Moskalewicz zwrócił się
z apelem do Pani Naczelnik A. Sobolak
o zintensyfikowanie działań w zakresie
kampanii
informacyjnej
na
temat
„rewolucji śmieciowej” w mediach
lokalnych i wśród mieszkańców Ostrowca
Świętokrzyskiego. (Komisja Samorządowa
RM przyjęła jednogłośnie wniosek w tym
zakresie. –w załączeniu do protokołu).
Pani Naczelnik A. Sobolak, w odpowiedzi
Panu Przewodniczącemu Komisji Samorządowej RM - oświadczyła, iŜ od dawna
prowadzona jest kampania informacyjna
dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego w zakresie zmian gospodarowania
odpadami
komunlanymi.
Systematycznie, w prasie lokalnej jak i na
stronie internetowej Urzędu Miasta,
ukazują
się
artykuły
przybliŜające

ukazują
się
artykuły
przybliŜające
tematykę śmieciową.
Radny RM p. Henryk RoŜnowski – zwrócił
uwagę, iŜ na zebraniach sprawozdawczych
rad osiedli – Prezes firmy „Remondis”,
(spółki zajmującej się odbiorem odpadów
komunlanych na terenie Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski) – wprowadza mieszkańców
w błąd informując ich, Ŝe nie naleŜy
rozwiązywać umów na odbiór śmieci
z dotychczasowym odbiorcą. Pan Radny
H. RoŜnowski twierdzi, Ŝe jest to działanie
nieprawidłowe, działające na niekorzyść
mieszkańców miasta. W takim wypadku
Gmina Ostrowiec powinna na „kaŜdym
kroku”, w kaŜdym artykule sygnalizować,
Ŝe to Gmina przejmuje całkowitą
odpowiedzialność za wywóz śmieci od
mieszkańców, i Ŝe od 1 lipca 2013 r.
mieszkańcy nie będą juŜ zobowiązani do
posiadania indywidualnych umów na
odbiór śmieci. Radny H. RoŜnowski uwaŜa
równieŜ, Ŝe dobrze było by, aby wzorem
innych gmin umieścić na stronach
internetowych Urzędu Miasta informację
o zasadach wypowiadania dotychczasowych umów wraz ze wzorem
wypowiedzenia.
Członkowie
Komisji
jednogłośnie,
pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy
projket uchwały. (w załączeniu do
protokołu).

II.

Sprawy róŜne:
- pismo Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Świętokrzyskiego
Koło w Ostrowcu Św. w sprawie zasad
uprawnień do bezpłatnych przejazdów
na terenie miasta; (pismo w załączeniu
do protokołu).

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki
Komunalnej UM - p. Z. Bień przedstawił
członkom komisji pismo wyjaśniające
przedmiotową kwestię. (w załączeniu do
protokołu). Naczelnik Z. Bień nadmienił,
Ŝe przywrócenie uprawnień do bezpłatnych
przejazdów dla osób niepełnosprawnych
(niewidomych) nie będących mieszkańcami Ostrowca Świętokrzyskiego byłoby
niesprawiedliwe dla pozostałych grup
osób, którym te uprawnienia przed
podjęciem uchwały Rady Miasta Ostrowca
Św. z dnia 20.12.2012 r. przysługiwały.
Ideą podjęcia przedmiotowej uchwały była
kwestia odciąŜenia Gminy Ostrowiec od

kwestia odciąŜenia Gminy Ostrowiec od
ponoszenia kosztów przejazdu poszczególnych grup osób, których finansowania
odmówiły okoliczne Gminy właściwe ze
względu na miejsce zamieszkania swoich
mieszkańców.
Radny H. RoŜnowski – zwrócił się do Pana
Naczelnika Z. Bienia z zapytaniem,
czy powyŜsza odpowiedź została przesłana
do zainteresowanych. Naczelnik odpowiedział, Ŝe pismo wyjaśniające zostało
złoŜone tylko do Wydziału OrganizacyjnoPrawnego UM. Pan Radny RoŜnowski
stwierdził, Ŝe to bardzo dobrze, poniewaŜ
odpowiedź dla Polskiego Związku
Niewidomych powinna być bardziej
szczegółowa. Na zakończenie dyskusji –
p. Naczelnik Z. Bień zobowiązał się
do sporządzenia obszerniejszej informacji
w tym zakresie i przekazania jej do WOP
UM w najbliŜszym czasie.
wniosek
o
nadanie
nazwy
Przedszkolu Publicznemu Nr 16
w
Ostrowcu
Świętokrzyskim
„Kolorowa Akademia”;

Członkowie Komisji Samorządowej RM
nie zajęli stanowiska w przedmiotowej
kwestii. – przyjęto do wiadomości.
(wniosek w załączeniu do protokołu).
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
mgr Z. Moskalewicz

